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นอกเหนือจาก Passion หรือความชอบของตัวเองที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ และท�าให้สามารถท�าธุรกิจได้อย่างมีความสุขแล้ว 

ยงัต้องรูจ้กัมองหาโอกาสและหยบิฉวยโอกาสนัน้มาให้ตนเองด้วย ซึง่หนึง่ในโอกาสทีผู่ป้ระกอบการต้องตามตดิตลอดเวลาคอืเทรนด์

หรือกระแส ถามว่าท�าไมคนท�าธุรกิจต้องรู้เรื่องเทรนด์? นั่นก็เพราะเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา และเทรนด์จะเป็นตัวบ่งบอกว่า คนส่วนใหญ่ก�าลังให้ความสนใจกับอะไร สิ่งใดก�าลังจะได้รับความนิยม ไม่ได้รับความนิยม สิ่ง

ใดจะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเขามากพอที่จะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการต่างๆ ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงจ�าเป็น

ต้องติดตามรู้เรื่องเทรนด์ เพื่อจะได้ปรับตัว และเข้าถึงโอกาสนั้นก่อนใคร ซึ่งถึงแม้ว่าเทรนด์จะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่การรู้เทรนด์

ก็ท�าให้รู้ว่าตลาดจะไปทางไหน และถ้าได้ลงมือท�าก่อน ท�าถูกจุดก็ย่อมจะไปได้เร็วกว่าคนอื่น   

ค�าถามก็คือ ถ้า SME อย่างเราๆ ไม่อยากจะเสียโอกาสควรท�ายังไงดี? ง่ายๆ เลยคือต้องติดตามเทรนด์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวว่า

อะไรก�าลังมา ก�าลังได้รับความสนใจ และอะไรที่ตกไปแล้ว และนี่คือ 8 เรื่องต้องรู้ที่จะท�าให้คุณตาม Digital Marketing Trends 

2018 ทัน
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8 เร่ืองต้องรู้ที่จะท�าให้คุณตามทัน  

Digital Marketing Trends 2018

13 
YOUNG MONEY MAKER 
ยุทธการปั้น Fast Food ให้เป็น Super Food  

ของ เรเชล ดีรอรี

14 
INSPIRED ME

 สูตรความส�าเร็จธุรกิจจิวเวลรี่ฉบับ อิง-ยลวารี สัตยนาวิน

20-21 
SELF-EMPLOYED 

รู้จัก UNMELT โปรดักต์สัตว์ป่า งานขายไอเดีย ของ  
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เตอืนกนักห็ลายทีว่า ผูป้ระกอบการต้องมสีตทุิกคร้ังท่ีโพสต์

โซเชยีลมเีดยี เพราะพลงัโซเชยีลฯ ท�าให้แบรนด์พงัไม่เป็นท่า

ได้ในเวลาชั่วข้ามคืน ตัวอย่างแบรนด์ดังที่พังเพราะโซเชียลฯ 

ในปี พ.ศ.2560 เช่น Vera Bradley แบรนด์สินค้าแฟชั่นที่จัด

แคมเปญการตลาดมุง่เน้นไปยงัลกูค้าสาว และมกีารใช้แฮชแทก็

ในแคมเปญว่า #itsgoodtobeagirl สาวๆ หลายคนจึงรู้สึก

ไมพ่อใจ เนือ่งจากผู้หญิงไมไ่ด้ดูดเีพราะใชส้ินค้าของแบรนด์

เพียงอย่างเดียว ขณะที่ DC Comics กับการ์ตูนที่โพสต์ลง

ในโซเชียลฯ ซ่ึงเมื่อแปลบทสนทนาในการ์ตูนเป็นภาษาอูรดู

แล้วความหมายเป็นแง่ลบส่งผลให้ชาวปากีสถานไม่พอใจ 

เหตุการณ์น้ีแสดงให้เห็นถึงความไม่รู้จริงของแบรนด์ และ

โฆษณาของแบรนด์โลช่ันแบรนด์หนึง่ท่ีเนือ้หาสือ่ถงึคนผวิขาว

จะประสบความส�าเร็จในชีวิตมากกว่าคนผิวสี โฆษณาชิ้นนี้

ถูกโจมตีอย่างหนักเพราะเป็นเหมือนการเหยียดสีผิว

จะโพสต์อะไรก็คิดให้ดีก่อน

Internet of Things (IoT) เป็นเทรนด์ที่ถูกพูดถึงมาสักพัก

ใหญ่แล้ว และตอนนี้มีให้เห็นมากขึ้น เช่น รถยนต์ที่ควบคุม

พวงมาลัยด้วยแอพพลิเคชัน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมด้วย 

สมาร์ทโฟน และการเปิด-ปิดเคร่ืองเล่นเพลงด้วยเสยีง เป็นต้น 

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะในปี 

พ.ศ.2563 ภาพของ IoT จะชัดเจนมากขึ้น โดย John 

Greenough และ Jonathan Camhi แห่ง BI Intelligence 

บริการด้านการวิจัยระดับพรีเมียมของเว็บไซต์ข่าวสารธุรกิจ 

Business Insider เผยว่า จากการคาดการณ์ในปี พ.ศ.2563 

ภาคธุรกิจจะติดตั้ง IoT ในอุปกรณ์ 11.2 พันล้านชิ้น โดย 

ในช่วงปี พ.ศ.2558-2563 จะมกีารใช้เงนิลงทนุไปกบั IoT ประมาณ 

3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนภาครัฐจะติดตั้ง IoT ใน 7.7 

พันล้านอุปกรณ์ ใช้เงินลงทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

และผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ IoT น้อยที่สุด จะมีการติดตั้ง 

IoT ในอุปกรณ์ 5 พันล้านชิ้น ใช้เงินลงทุน 900 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ  

มันคือปีของ IoT

เปิดลิสต์แบรนด์พังเพราะโซเชียลฯ 

ส่อง IoT ปี 2563

What's up

YOU CAN FOOL ALL 
THE PEOPLE SOME 
OF THE TIME, AND 

SOME OF THE 
PEOPLE ALL THE 
TIME, BUT YOU 

CANNOT FOOL ALL 
THE PEOPLE ALL  

THE TIME.
- Abraham Lincoln ประธานาธบิดคีนที ่16 ของสหรฐัฯ -

คุณหลอกทุกคนได้บางเวลา  

และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่

หลอกทุกคนตลอดเวลาไม่ได้

ช้อปปิงออนไลน์แซงออฟไลน์

เห็นทีการช้อปปิงออนไลน์จะมาแรงจนฉุดไม่อยู่ เพราะล่าสุด Wolf 

Street เว็บไซต์ข่าวสารแวดวงธุรกิจ เผยข้อมูลว่า ช่วงไตรมาสที่ 3 ของ

ปีน้ี ยอดขายอี-คอมเมร์ิซเพ่ิมขึน้ 15.5 เปอร์เซน็ต์ และมส่ีวนแบ่งทางการ

ตลาด 9.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8.2 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ยอด

ขายของร้านออฟไลน์เพิม่ขึน้เพยีง 3.1 เปอร์เซ็นต์ และโดนตลาดอี-คอมเมิร์ซ

แย่งยอดขายไปกว่า 565 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยธุรกิจที่ได้รับ 

ผลกระทบมากที่สุดคือ ร้านของเล่นและห้างสรรพสินค้า ซึ่งจากตัวเลข

ระบวุ่า ยอดขายของร้านของเล่น 31 เปอรเ์ซน็ต์เข้าไปอยู่ในอ-ีคอมเมร์ิซ 

สว่นยอดขายของห้างสรรพสินคา้ลดลง 35 เปอรเ์ซน็ต ์เพราะลูกค้าสว่น

ใหญ่สั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ตาม แม้ยอด

ขายอี-คอมเมิร์ซจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ไม่ได้การันตีว่ายอด

ขายจะเพิม่สงูเช่นนีไ้ปตลอด เพราะหากแบรนด์ให้บรกิารไม่ดี สนิค้าไม่มี

คุณภาพ หรือไม่ซื่อสัตย์ ลูกค้าก็อาจเปลี่ยนใจกลับมาช้อปปิงร้าน 

ออฟไลน์

อย่าเผลอท�าไม่ดีกับลูกค้าออนไลน์!

เช็กให้ชัวร์เทรนด์ Digital Marketing 2018

เป็นธรรมดาของช่วงปลายปีที่จะมีการอัพเดตเทรนด์การตลาดดิจิทัลของปีถัดไป และนี่คือเทรนด์ที่ Hubspot ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์

ส�าหรับ Inbound Marketing มาอัพเดตให้เห็น โดยเทรนด์แรก คือ แอพพลิเคชันแชตมีความส�าคัญต่อธุรกิจ เพราะลูกค้าชอบคุยกับ

แบรนด์ผ่านโปรแกรมแชตบนเว็บไซต์และแอพฯ ดูอย่าง Facebook Messenger ที่ในแต่ละเดือนนั้นมีการพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจมากถึง  

2 ล้านข้อความ เทรนด์ที่สอง คือ Chatbots จะกลายเป็นเครื่องมือท�าการตลาดที่น่าสนใจ เพราะผู้ประกอบการไม่ต้องรอตอบแชตลูกค้า

ทั้งวันทั้งคืนจึงมีเวลาไปทุ่มเทกับการพัฒนาธุรกิจมากกว่า

เทรนด์ที่สาม คือ AI มีแนวโน้มเป็นเครื่องมือส�าคัญของธุรกิจภายใน 18 เดือน เพราะช่วยลดรายจ่ายในการจ้างพนักงาน และธุรกิจมี

ระบบการจัดการที่ดีขึ้น ส�าหรับแบรนด์ที่เตรียมน�า AI มาใช้ขอแนะน�าว่าให้เริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ว่าจะน�า AI มาใช้ด้านใด เช่น การตลาด 

การขาย หรือการสนับสนุนลูกค้า เทรนด์ที่สี่ คือ B2B ใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องมือการตลาด เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายหากก�าหนดกลุ่ม

เป้าหมายถูกต้อง อีกทั้งโฆษณาบางประเภทที่โพสต์ในเฟซบุ๊กยังเรียกแขกได้ดีกว่าโซเชียลมีเดียอื่น และเทรนด์ที่ห้า คือ แต่ละแบรนด์

ท�าการตลาดด้วยหลายๆ วิธีรวมกัน เช่น สร้างคอนเทนต์ครอบคลุมสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายอยากรู้ไปพร้อมๆ กับการท�า SEO และใช้ e-mail 

Marketing ซึ่งข้อดีของการใช้หลายๆ วิธี คือ ช่วยเพิ่มโอกาสการขาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น แบรนด์จึงเติบโตเร็ว

รู้ก่อนได้เปรียบเพราะเตรียมตัวทัน  
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Text :  Kritsana S.

เม่ือนวตักรรมถกูน�ำมำต่อยอดกบังำนครำฟต์ทีม่เีสน่ห์เฉพำะตวั

จะเกิดอะไรขึ้น?

ควำมโดดเด่นของช้ินงำน AntPad Ceramic ที่จับเอำ

นวัตกรรม AntPad แผ่นรองภำชนะอำหำรที่สำมำรถกันไม่ให้

มดขึ้นภำชนะ มำต่อยอดกับงำนเซรำมิกปั้นมือเพ้นต์มือกลำย

เป็นควำมลงตัว ที่เมื่อถูกจัดวำงบนโต๊ะอำหำรก็มีควำมสวยงำม

กลมกลืน นอกจำกจะใช้ประโยชน์ได้แล้วยังเป็นชิ้นงำนตกแต่ง

บนโต๊ะอำหำรได้อีกด้วย  

ทัง้นี ้เรำอำจจะเคยเหน็นวตักรรม AntPad จำก Dreamleaf 

กันมำบ้ำงแล้ว โดย AntPad เป็นแผ่นพลำสติกรูปทรงสี่เหลี่ยม

ท่ีถูกคดิค้นข้ึนเพือ่ป้องกนัมดขึน้ภำชนะ มคีณุสมบตัคิอื ปลอดภยั 

ปรำศจำกสำรฆ่ำแมลง จึงไม่บำป ไม่ท�ำร้ำยมด ไม่มีกลิ่น ไม่มี

พิษ ไม่ต้องเติมน�้ำ และใช้งำนได้ยำวนำนหลำยปี

ขณะที่ เพ้นท์-ณปภัช เศรษฐวงศ์ ซึ่งปกติจะสร้ำงสรรค์งำน

เครื่องเคลือบดินเผำที่ท�ำจำกสตูดิโอเล็กๆ ภำยในบ้ำน ด้วย

กระบวนกำรผลิตแบบดัง้เดมิอย่ำงกำรท�ำเครือ่งลำยครำมป้ันขึน้

รูปด้วยมือภำยใต้แบรนด์ Lively Wares เมื่อตัวเธอเองก็เป็น 

หนึ่งในผู้ใช้ AntPad อยู่แล้ว จึงท�ำให้มองเห็นโอกำสควำมเป็น

ไปได้ในกำรพัฒนำ AntPad พลำสติกสี่เหลี่ยมที่ดูขัดตำเมื่อวำง

บนโต๊ะอำหำร มำผสมผสำนกับงำน Lively Wares ของเธอ ซึ่ง

เมื่อรู้จักกันดีกับเจ้ำของนวัตกรรม AntPad จึงไม่ใช่เรื่องยำกที่

จะได้รบักำรถ่ำยทอดเคลด็ลบัทีซ่กุซ่อนอยูใ่นนวตักรรม AntPad 

และท�ำให้เธอสำมำรถพัฒนำออกมำเป็นโปรดักต์ใหม่ AntPad 

Ceramic งำนทีอ่อกแบบและผลติอย่ำงประณตีโดย Lively Ware 

ผลจำกกำรน�ำนวตักรรม AntPad มำสร้ำงสรรค์ท�ำให้เกดิชิน้

งำนดีไซน์เก๋ขึ้นมำอย่ำง AntPad Ceramic งำนครำฟต์เซรำมิก

ที่มีลวดลำยต่ำงๆ สวยงำม ท�ำให้ชิ้นงำนนี้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำ

เพิม่อย่ำงมำกมำยจำกแผ่น AntPad รำคำเกือบ 300 บำท กลำย

มำเป็น AntPad Ceramic แบบเขียนลำยรำคำ 920 บำท และ

แบบชุบเคลือบสี รำคำ 570 บำท 

เรื่องรำวของแบรนด์ AntPad Ceramic จึงนับเป็นอีกหนึ่ง

ก้ำวย่ำงของธุรกิจเล็กๆ ที่พิสูจน์ให้เห็นว่ำไอเดียแปลกใหม่ ยัง

คงน�ำมำซึ่งโอกำสทำงธุรกิจได้เสมอ ที่ส�ำคัญยังสำมำรถสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มให้กับโปรดักต์ และตอบโจทย์คนหลงใหลงำนครำฟต์

อีกด้วย 

 livelywares
 livelywares

ATM TEA BAR 
กด ATM ไม่ได้เงินแต่ได้ชา

ลืมวิธีสั่งเครื่องดื่มแบบเดิมที่ต้องยืนต่อคิวหรือรอพนักงำนมำรับออร์เดอร์ที่โต๊ะไปได้เลยถ้ำได้รู้จักกับ ATM Tea Bar ร้ำนชำนม

คอนเซปต์เก๋ที่ออกแบบเครื่องรับออร์เดอร์ให้มีหน้ำตำละม้ำยคล้ำยตู้ ATM ที่เรำเดินเข้ำไปกดเงิน

ธนวัฒน์ ทองเจริญเกียรติ เจ้ำของร้ำนเล่ำย้อนให้ฟังถึงแรงบันดำลใจในกำรเปิดร้ำนว่ำ เนื่องจำกในเมืองไทยมีคำเฟ่เปิดใหม่

ค่อนข้ำงเยอะ และทุกคำเฟ่จะเน้นเสิร์ฟเครื่องดื่มประเภทกำแฟ ขณะที่คำเฟ่ที่เสิร์ฟเครื่องดื่มประเภทชำนั้นหำได้ยำก เขำจึงเลือก

เปิดร้ำนชำนมเพรำะเห็นว่ำมีโอกำสทำงกำรตลำดมำกกว่ำ

ในส่วนของควำมเก๋กู๊ดที่เป็นที่พูดถึงคือ ตู้ ATM ที่ตั้งเด่นอยู่หน้ำร้ำน ซึ่งธนวัฒน์บอกกับเรำว่ำ ชื่อเต็มๆ ของร้ำน คือ A Tea 

Moment และเมื่อหยิบอักษรตัวแรกของแต่ละค�ำมำวำงเรียงกันจะได้ค�ำว่ำ ATM พ้องกับค�ำว่ำ ATM ที่หมำยถึงเครื่องกดเงินสด 

เขำจงึน�ำค�ำนีม้ำสร้ำงเป็นกมิมิกของร้ำนด้วยกำรดีไซน์เครือ่งรบัออร์เดอร์ให้เป็นตู้ ATM ส�ำหรับสัง่เคร่ืองด่ืม เม่ือลกูค้ำกดสัง่รำยกำร

เครื่องดื่มผ่ำนตู้เสร็จเรียบร้อยจะได้รับสลิปออร์เดอร์ที่สั่ง จำกนั้นน�ำสลิปไปยื่นให้พนักงำนเพื่อรับเครื่องดื่มและช�ำระเงิน โดยทำง

ร้ำนได้แบ่งช่องช�ำระเงินออกเป็น 2 ช่อง คือ Fastlane ช่องช�ำระเงินส�ำหรับลูกค้ำที่สั่งเครื่องดื่มผ่ำนตู้ และช่องช�ำระเงินธรรมดำ

ส�ำหรับลูกค้ำที่ไม่สะดวกสั่งที่ตู้

“กำรสร้ำงกิมมิกของร้ำนด้วยกำรออกแบบเครื่องรับออร์เดอร์ให้เป็นตู้ ATM ช่วยเพิ่มทำงเลือกในกำรสั่งเครื่องดื่มส�ำหรับลูกค้ำ

ที่ไม่ชอบให้พนักงำนมำยืนกดดันขณะเลือกเมนู นอกจำกนี้ ตู้ ATM หน้ำร้ำนยังช่วยดึงควำมสนใจของคนที่เดินผ่ำนไปมำให้เข้ำ

มำลองใช้งำนและถ่ำยรูปโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เพรำะกำรสั่งเคร่ืองดื่มผ่ำนตู้เป็นสิ่งใหม่ในเมืองไทย และกำรที่เขำโพสต์ภำพตู้ 

ATM ของเรำในโซเชียลฯ ก็ช่วยให้ร้ำนเป็นที่รู้จักเร็วขึ้น และด้วยควำมที่เรำรู้ว่ำไลฟ์สไตล์ของคนยุคน้ีชอบแชร์ภำพอำหำร 

และเครื่องดื่ม เรำจึงเน้นเรื่องสีสันของเครื่องดื่มด้วย ซึ่งนอกจำกท�ำให้ดูน่ำกินแล้ว ยังท�ำให้ถ่ำยภำพออกมำสวย”

ATM Tea Bar เป็นร้ำนชำนมประเภท Takeaway ทุกเมนูชำนมใช้นมสดแทนครีมเทียมจึงได้รสชำติชำนมเต็มๆ ส่วนสีสันที่

เห็นในแต่ละเมนูเป็นสีจำกวัตถุดิบโดยแท้ เช่น ชำนมสดมันม่วงที่มีสีม่วงจำกมันม่วง และนอกจำกชำนม ทำงร้ำนยังมีเมนูชำใส

อย่ำงชำดอกไม้ด้วย

ธุรกิจที่ใส่ไอเดียก็สตำร์ตเร็วเช่นนี้แหละ 

สยามสแควร์ ซอย 9 เปิดบริการ 10.30-15.00 น. และ 16.30-20.30 น.
 ATM Tea Bar
 atmteabar

Creative & Idea

AnTPAd 
CERAMiC 

จับนวัตกรรมมาใส่งานคราฟต์
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อย่างที่ทราบกันดีว่า แพ็กเกจจิ้งเป็นหนึ่ง Touch Point ที่

ลูกค้าจะได้ปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ เรียกว่าแทบจะเป็นช่องทาง

เดียวของผู้ประกอบการ SME ที่จะได้สื่อสารกับลูกค้า ดังนั้น  

แพ็กเกจจิ้งจึงจะต้องท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดในการสร้างภาพลักษณ ์

ที่ดีให้กับแบรนด์ และช่วยแบรนด์ขายสินค้าได้ แต่กระน้ัน 

ผู้ประกอบการ SME บางคนกลับมองข้ามความส�าคัญตรงนี้ 

ไป บ่อยครัง้เราจงึได้เหน็แพก็เกจจิง้ทีไ่ม่ตอบโจทย์ หรอืช่วย SME 

ในการขายสินค้าแต่อย่างใด

ในเรื่องนี้ นนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์ Executive Creative 

Director บริษัท พร้อมพ์ พาร์ทเนอร์ จ�ากัด ขยายความต่อว่า  

ผู้ประกอบการ SME หลายคนยังไม่เข้าใจว่า แพ็กเกจจิ้งมีความ

ส�าคัญอย่างไร โดยมักจะมองว่า การลงทุนในแพ็กเกจจิ้งควรมี

ความส�าคัญในล�าดับท้ายๆ ทัง้ๆ ทีสิ่นค้าจ�านวนหลกัแสนหลกัล้าน

จะขายได้หรือไม่ แพ็กเกจจิ้งเป็นหนึ่งในปัจจัยนั้น

จากความส�าคญัของการออกแบบแพก็เกจจ้ิง นนท์ปกรณ์จงึ

บอกว่า ในการพฒันาแพ็กเกจจ้ิงขึน้มาสกัชิน้หน่ึง ไม่ใช่แค่การท�า

ตามใจผูป้ระกอบการ SME ว่าต้องการแพก็เกจจิง้สอีะไร แบบไหน 

เพราะหากท�าเพียงแค่นีก็้แสดงว่าผูอ้อกแบบสนใจแค่การออกแบบ 

แต่ไม่ได้มองรวมไปถงึปัจจยัทางการตลาดอืน่ๆ ซึง่จรงิๆ แล้วก่อน

ทีจ่ะออกแบบแพ็กเกจจ้ิงแต่ละครัง้จะต้องลงรายละเอยีดหาข้อมูล

ทางการตลาดมาประกอบด้วย แล้วจงึน�ามาแปลงเป็นภาพและตวั

อกัษรเพือ่สือ่สารกบัผูบ้รโิภค ซึง่ต้องใช้ทัง้หลกัการทางการตลาด 

วทิยาศาสตร์ และจติวทิยาร่วมกันเลยทีเดียว 

นนท์ปกรณ์เข้าใจทั้งปัญหาของ SME ในแง่การลงทุน และมี

ประสบการณ์การออกแบบแพก็เกจจิง้มานาน จงึเปิดบริษัท พร้อมพ์ 

พาร์ทเนอร์ จ�ากัดขึ้น เพื่อบริการผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะ 

โดยวางโพชิชันนิ่งเอาไว้ว่าจะออกแบบแพ็กเกจจ้ิงคุณภาพระดับ

แบรนด์ใหญ่ แต่ราคาส�าหรับ SME เพื่อที่ SME จะสามารถควัก

กระเป๋าจ่ายได้ โดยจะช่วยต้ังแต่การพฒันาสนิค้า เพราะแพก็เกจจิง้

ทีด่จีะต้องสร้างความแตกต่างจากแบรนด์คูแ่ข่งและต้องสามารถ

พรีเซนต์จุดขายของแบรนด์ได้ ดังนั้น กระบวนการท�างานจึง 

ไม่ใช่แค่การออกแบบ แต่จะต้องไปหาข้อมูลในตลาดด้วย กล่าว

คือ จะต้องศึกษาลึกลงไปเรื่องตัวสินค้าของลูกค้า ส�ารวจตลาด 

ส�ารวจคู่แข่งของลูกค้า เพราะจะต้องหาจุดขาย น�าเรือ่งทีน่่าสนใจ

ออกมาสื่อสาร ฉะนั้นจะรู้แบบตื้นๆ ไม่ได้ 

“บางทีสินค้าของ SME ที่เอามาให้เราออกแบบแทบจะไม่มี

อะไรแตกต่างจากท่ีมวีางขายในตลาด ราคากไ็ม่ได้ถูกกว่าเพราะ

ผลิตจ�านวนน้อย ช่องทางการซือ้กไ็ม่สะดวก แถมเป็นแบรนด์ใหม่

อกีต่างหาก ดงัน้ัน ไม่มอีะไรทีจ่ะเป็นจุดขายได้เลย เรากต้็องช่วย

หาความแตกต่างให้ได้ บางทีก็ต้องไปคุยกับทีมวิจัยและพัฒนา

ถงึกบัให้มกีารปรบัสตูร ใส่อะไรบางอย่างลงไปเพือ่ให้มีอะไรแตกต่าง 

หรือว่าเปล่ียนไซส์ เปล่ียนรูปแบบการบรรจุ เรียกว่าพัฒนา 

ตั้งแต่ตัวสินค้าเลย หรือบางทีก็หาเรื่องของแบรนด์คอมมูนิเคชั่น

ให้ว่าถ้าจุดขายอย่างนี้สื่อสารออกไปยังไง

“ยกตัวอย่างลูกค้าจ�าหน่ายผลไม้แปรรูปที่ประเทศจีน ก็ต้อง

มีการบ้านขอให้ลูกค้าไปหามาให้ได้ก่อนว่าคู่แข่งมีใคร ทางเราก็

ช่วยหาด้วยส่วนหนึง่ แล้วมานัง่วิเคราะห์ดูแต่ละแบรนด์เขาใช้จุด

ขายอะไรบ้าง แล้วจุดขายของแบรนด์เราคืออะไร ถ้าแตกต่างก็

ต้องแตกต่างอย่างฉลาด หมายความว่าดูทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวว่าออกแบบแบบน้ีกับการพรเีซนต์จดุขายแบบน้ีจะอยูไ่ด้หรอืไม่ 

หลังจากน้ันมาดูจุดขายของแบรนด์ว่าคืออะไร ซึ่งด้วยสิ่งที่เรา

พฒันาแพก็เกจจิง้ให้ ท�าให้เขาสามารถน�าสนิค้าเข้าโมเดร์ินเทรด

ที่จีนได้แล้ว”

นนท์ปกรณ์ย�า้ในตอนท้ายด้วยว่า แพก็เกจจิง้ท่ีดีต้องตอบโจทย์

ภาพลักษณ์ของแบรนด์และการขาย เบื้องหลังการออกแบบ 

แพ็กเกจจ้ิงจึงไม่ใช่แค่การเลือกแบบและสี แต่คือเรื่องของการ

สร้างแบรนด์ด้วย 

มข้ีอมลูจากการส�ารวจระบวุ่า แพก็เกจจิง้จะมอีทิธพิล

ต่อผู้ซื้อใน 2 ช่วงส�าคัญคือ ช่วงแรกเมื่อตอนที่ตัดสินใจ

ซ้ือครั้งแรก โดยแพ็กเกจจิ้งจะท�าหน้าที่ช่วยกระตุ้นการ

ตดัสนิใจซือ้ และช่วงทีส่องแพก็เกจจิง้จะมผีลท�าให้อยาก

กลับมาซื้อซ�้า หมายความว่า เมื่อซ้ือสินค้าไปแล้วถ้า 

แพ็กเกจจ้ิงไม่เวิร์กจะมีส่วนท�าให้ลูกค้าไม่อยากกลับมา

ซื้อแบรนด์นี้อีกครั้ง ในทางกลับกันแต่ถ้าแพ็กเกจจ้ิงดี 

เขาจะกลับมาซื้อซ�้าอีก 

ดังน้ัน แม้จะจ�าหน่ายสินค้าบนออนไลน์แพ็กเกจจ้ิง 

ก็ยังส�าคัญมากอยู่ แต่แค่ว่าจะมีความส�าคัญในสถานที่ที่

ต่างกัน เช่น เมื่อตอนเป็นออฟไลน์ความส�าคัญจะมีมาก

ตอนที่เห็นที่ชั้นวางจ�าหน่าย แต่ถ้าเป็นออนไลน์จะเห็น

สินค้าจริงก็ต่อเมื่อได้รับสินค้า ซึ่งแม้จะเป็นเช่นนั้น 

นนท์ปกรณ์กบ็อกว่า การตดัสนิใจซือ้ในครัง้แรกแพก็เกจจิง้ 

กย็งัเป็นปัจจยัส�าคัญ โดยจะเป็นส่วนประกอบการตดัสนิใจ

ว่ามันสมกับราคาที่ตั้งไว้หรือไม่

“เด๋ียวนี้การขายสินค้าเครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อ

สขุภาพ จะเป็นระบบตวัแทนจ�าหน่ายบนออนไลน์ แบรนด์

จะต้องท�าให้ตัวแทนเกิดอารมณ์ว่าอยากขาย มั่นใจว่า

แบรนด์นีเ้จ๋ง เราท�าให้แบรนด์เครือ่งส�าอางให้ผูป้ระกอบการ

รายหนึ่งเป็นแบรนด์เล็กๆ เพิ่งเริ่มต้น แพ็กเกจจิ้งที่เรา

ออกแบบให้เขาหรูกว่าสินค้าที่วางบนเคาน์เตอร์แบรนด์

เสียอีก เรียกว่าเมื่อตัวแทนเห็นแล้วถ้าขายไม่ได้ก็เป็น

เพราะขายไม่เก่งเอง แต่แพ็กเกจจิ้งที่หรูท�าให้ตัวแทน 

รู้สึกมั่นใจว่ายังไงก็ขายได้ เป็นการสร้างความมั่นใจ  

ขณะเดียวกันเราจะเห็นคอมเมนต์ของลูกค้าว่า เขายัง 

ไม่พูดถึงใช้ดีหรือไม่ดีเลย แต่พูดแล้วว่าแพ็กเกจจิ้ง 

สวยจังเลย มันก็มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ”

ส�ำคัญหรือไม่
เมื่อสินค้าขายบนออนไลน์ 

นนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์
ออกแบบแพ็กเกจจิ้งยังไงให้ขำยได้
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ฝรั่งเศส รวมถึงในเอเชีย และประเทศไทย เนื่องจากสินค้าแต่ละ

ประเภทแต่ละแบรนด์จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน อินเตอร์ โฮเรก้าจึง

เลือกแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภทสินค้าน�าเข้ามา

จ�าหน่าย และอีกส่วนหนึ่งคือสินค้า House Brand ภายใต้แบรนด์ 

link ที่ทางอินเตอร์ โฮเรก้าออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเอง    

“ถ้ามาที่อินเตอร์ โฮเรก้าที่เดียวจะได้ทุกอย่างครบสามารถเปิด

ร้านได้อย่างแน่นอน โดยเราจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือแนะน�าให้

ภายใต้งบประมาณทีก่�าหนด และความเหมาะสมในการใช้งาน โดย

นอกจากจะมีทีมงานที่ประจ�าโชว์รูมแล้ว ยังมีทีมงานที่ลงพื้นที่ไปดู

หน้างานเพื่อช่วยแนะน�าสินค้าให้อีกด้วย”

ส�าหรับความครบครันของสินค้าธุรกิจด้านโฮเรก้า ที่อินเตอร์ 

โฮเรก้า เช่น

• อุปกรณ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ที่ดีไซน์สวยงามทันสมัย 

ท�าจากวัสดุเกรดพรีเมียม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

• เครือ่งมอื อปุกรณ์ไฟฟ้า และแก๊สส�าหรบัห้องครวัในร้านอาหาร 

หรือโรงแรม ที่ทนทานต่อการใช้งาน 

• อปุกรณ์เครือ่งใช้ในครวั ซึง่เหมาะกบัการใช้งานด้วยคณุภาพ

มาตรฐานระดับสากล

• อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยตัด ที่มีขนาด รูปแบบ และวัสดุที่

หลากหลาย รวมถึงมีครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน 

• ชดุเฟอร์นเิจอร์สเตนเลสส�าหรบัส่วนเตรยีมอาหารในห้องครวั 

ดีไซน์ได้ตามความต้องการหรือเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ 

• เครือ่งมอืและอปุกรณ์ส�าหรบัร้านกาแฟและบาร์ ทีม่นีวตักรรม

ทนัสมยัและวสัดทุีค่งทน ช่วยให้การผสมเครือ่งดืม่และกาแฟง่ายขึน้

• อุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม 

• อุปกรณ์ส�าหรับจัดเลี้ยงหรือบุฟเฟต์ไลน์ครบวงจร มีดีไซน์

หลากหลายให้เลือกสรร

• สิง่อ�านวยความสะดวกและเครือ่งใช้ครบวงจรส�าหรบัโรงแรม 

ครบทุกความต้องการและรูปแบบ 

• เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ส�าหรับร้านเบเกอรี 

ไม่เพียงแต่จะมีสนิค้าท่ีหลากหลายและครบครนัเท่านัน้ท่ีอนิเตอร์ 

โฮเรก้ายังมีความพิเศษตรงที่มีบริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์คอยช่วยเหลือตั้งแต่การออกแบบจนจบกระบวนการ

สร้างสรรค์ห้องครัว 

“เราจะมบีรกิารออกแบบห้องครวัให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นครวัในร้าน

อาหาร โรงแรม หรือแม้แต่แคนทีนในโรงพยาบาล โดยจะให้ค�า

แนะน�าว่า ฟังก์ชันในห้องครัวต้องมีอะไรบ้าง ต้องวางระบบต่างๆ 

ในห้องครัวอย่างไร เพื่อให้การท�างานราบรื่นไม่สะดุด รวมถึงการ

วางระบบท่อน�า้ดนี�า้เสยี ระบบไฟ ระบบแก๊ส ระบบควัน ซึง่ทัง้หมดนี้ 

มันก็ต้องท�าควบคู่ไปกับการก่อสร้าง เรามีทีมที่จะลงพื้นที่ไปด ู

สถานทีจ่รงิ ต้องคยุกบัผูร้บัเหมาเพือ่จะให้ทกุอย่างไปด้วยกนั ตรงนี้

เป็นบริการพิเศษที่เรามอบให้กับลูกค้า”

อย่างไรก็ตาม หัวใจส�าคัญที่จะตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้าคือ การบริการหลังการขาย ซึ่งที่อินเตอร์ โฮเรก้า จะมีบริการ

ตัง้แต่การจดัส่งถงึทีท่ัว่ประเทศ พร้อมตดิตัง้ด้วยความรวดเรว็ และ

ทีมช่างบริการในกรณีสินค้ามีปัญหา 

“เรามีบริการหลังการขาย เครื่องมีปัญหาเราพร้อมบริการทันที 

ส่งทมีช่างไปดแูลแก้ไขปัญหาให้ภายใน 24 ช่ัวโมง แล้วถ้าไม่สามารถ

แก้ไขในเบื้องต้นได้ก็จะยกเครื่องกลับมาซ่อมให้ ที่ผ่านมาลูกค้าจะ

ประทับใจการบริการของเรามาก”

โชว์รูม Horeca ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ชั้น 5 โฮเรก้า สแควร์ (Horeca 

Square) ถูกรังสรรค์ขึ้นเป็นโชว์รูมของอินเตอร์ โฮเรก้า ที่นี่จะได้

พบกับสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้บนโต๊ะ

อาหาร อปุกรณ์เคร่ืองครัว อปุกรณ์ส�าหรับร้านกาแฟและเบเกอรี ชดุ

เครื่องครัวสเตนเลส สิ่งอ�านวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ 

ในโรงแรม ที่อาจกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

“เวลาทีเ่ราไปเสนอสนิค้ากบัลกูค้า บางทลีกูค้าจะนกึภาพไม่ออกว่า

สินค้าจริงเป็นอย่างไร ลูกค้าก็อาจจะอยากมาดูมาลองสัมผัสของ

จรงิ เราเลยท�าโชว์รมูทีร่วมทกุอย่าง แบ่งเป็นโซนตามประเภทสนิค้า 

เขาก็สามารถเดินดูเลือกสรรได้ ถ้าอยากดูสินค้าเกี่ยวกับเบเกอรีก็

เดินไปดูที่โซนเบเกอรีหรือจะดูสินค้าโรงแรมเดินไปที่โซนโรงแรม 

นอกจากสินค้าที่แบ่งเป็นโซนแล้ว ยังมีส่วนที่ท�าเป็นตัวอย่าง เช่น 

ห้องครัวตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดว่าครัวในร้านอาหารม ี

หน้าตาประมาณไหน มีเครื่องครัวอะไรบ้าง หรือถ้าจะเปิดโรงแรม 

ตรงไลน์บุฟเฟต์จะมีหน้าตาอย่างไร ต้องมีเครื่องใช้อะไรบ้าง”

นอกจากส่วนของโชว์รูมแสดงสินค้าแล้ว ที่อินเตอร์ โฮเรก้ายัง

จดัสรรพืน้ทีใ่ห้เป็น link Café, Guru Lounge และ Cooking Studio 
ด้วย 

ทัง้นี ้link Café จะเป็นตวัอย่างส�าหรบัคาเฟ่ โดยอนิเตอร์ โฮเรก้า

จะออกแบบพื้นที่จริงและท�าจริง ลูกค้าสามารถเข้ามาสังเกตการณ์

ได้ตลอดเวลาเพื่อให้เห็นภาพของธุรกิจนี้ว่า ควรจะมีการตกแต่ง

ประมาณไหน อุปกรณ์เครื่องใช้จริงๆ บนเคาน์เตอร์มีอะไรบ้าง 

ส่วน Guru Lounge จะเป็นพื้นที่ประชุมในบรรยากาศสบายๆ 

ลกูค้าและทมีงานของอนิเตอร์ โฮเรก้าสามารถมานัง่คยุปรกึษา และ

ดื่มกาแฟไปด้วยได้ โดยหลังจากพูดคุยแล้วถ้าอยากเห็นสินค้าจริง

ก็สามารถเดินไปดูได้ 

ด้วยเลง็เหน็ปัญหาดงักล่าวของผู้ประกอบการ SME ประกอบกับ

มองเห็นทิศทางของธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรมที่มีแนวโน้ม

เติบโตสูงขึ้นทุกๆ ปี บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จ�ากัด จึงเปิดธุรกิจ

ด้านโฮเรก้า (Hotel, Restaurant, Café&Catering) ขึน้ ด้วยแนวคดิ

ทีจ่ะน�าเสนอการให้บรกิารครบวงจรทีเ่พยีบพร้อมทั้งสนิค้าคุณภาพ

หลากหลาย และการบรกิารทีค่รบครนั เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจโฮเรก้า 

วริศรา พงศ์พัทธพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อินเตอร์ 

โฮเรก้า จ�ากดั กล่าวถงึธรุกจิของอนิเตอร์ โฮเรก้าว่า ธรุกจิร้านอาหาร 

คาเฟ่ โรงแรม มแีนวโน้มการเตบิโตสงูขึน้ทุกปี อย่างปีท่ีผ่านมาธรุกิจ

โรงแรมมีการเติบโตสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ร้านเบเกอรีมีการ

เติบโต 10 เปอร์เซ็นต์ และร้านอาหารมีการเติบโต 2-4 เปอร์เซ็นต์ 

ขณะเดียวกันภาพรวมของการท่องเที่ยวที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริม 

ท�าให้ความต้องการร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม เพ่ิมสูงขึน้ตามไปด้วย 

ดังนั้น ธุรกิจเหล่านี้จึงมีการเปิดใหม่และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้เกดิความต้องการสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งใช้บนโต๊ะอาหาร 

อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ส�าหรับร้านกาแฟและเบเกอรี ชุดเคร่ืองครัว

สเตนเลส สิ่งอ�านวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงแรม 

เพิ่มขึ้นตลอดเวลา   

“ก่อนที่เราจะเริ่มท�าธุรกิจ เรามีการท�ารีเซิร์ชกับผู้ประกอบการ 

SME ฝ่ายจัดซื้อ รวมทั้งเชฟ พบว่า พวกเขาประสบปัญหาเดียวกัน

คือ จะต้องเสียเวลาติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็น

สิบๆ ราย เมื่อจะเปิดร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม เราเลยมองว่า ถ้า

มใีครสกัคนรวมสนิค้าทีเ่ขาต้องการทัง้หมดให้มาอยูใ่นทีท่ีเ่ดยีว แล้ว

มีบริการสนับสนุนก็จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึ้น คือ

นอกจากจะประหยดัเวลา สะดวกสบายแล้วยงัได้รบัการบรกิารหลงั

การขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาหนึ่งคือหลังจากที่ซื้อสินค้า

จากหลายซพัพลายเออร์แล้ว เมือ่อปุกรณ์เสยีมปัีญหากว่าช่างจะมา

ช่วยเหลือแก้ไขใช้เวลาเป็นสัปดาห์ ท�าให้ธุรกิจต้องสะดุดเกิดความ

เสยีหาย แต่สิง่ทีอ่นิเตอร์ โฮเรก้าท�าคอื มีสนิค้าทีห่ลากหลายครบครนั

และบริการที่รวดเร็ว โดยเราจะน�าเสนอโซลูชันต่างๆ ที่จะช่วย 

ตอบสนองความต้องการให้กับผู้ประกอบการตามคอนเซปต์คือ 

Smart Solution for Horeca in Asia”

สินค้าและบริการครบจบในที่เดียว

ภายใต้คอนเซปต์ Smart Solution for Horeca in Asia  วรศิรา

บอกว่า อินเตอร์ โฮเรก้าจะตอบโจทย์ครอบคลุมทุกความต้องการ 

กล่าวคอื ในส่วนของสนิค้านัน้จะให้ความส�าคญัตัง้แต่การเลอืกสรร

สนิค้าทีม่คีณุภาพเหมาะแก่การใช้งานจรงิ เพราะอย่างทีท่ราบกนัดว่ีา

งานในครัวนั้นจะเป็นงานค่อนข้างหนัก ดังนั้น อุปกรณ์เครื่องใช ้

จงึต้องแขง็แรง ทนทาน โดยสนิค้าทีว่างจ�าหน่ายในอนิเตอร์ โฮเรก้า 

มี 2 ส่วน คือ สินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ เช่น สเปน อิตาลี 

ส�าหรับ Cooking Studio จะเป็นสตูดิโอ ส�าหรับจัดสอนท�า

อาหาร เวิร์กช็อป โดยจะจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ครบทุกอย่าง 

ในส่วนนี้สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 20 คน 

“มาที่อินเตอร์ โฮเรก้าจะไม่เสียเวลา เรามีทีมที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญที่จะสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้า เช่น เคยมีกรณีลูกค้ามา

ปรึกษาว่าต้องการซื้อตู้โชว์เค้ก แต่ลูกค้าไม่มีความรู้ มีงบประมาณ

ก�าหนดไว้ให้เท่าน้ี ในขณะท่ีซัพพลายเออร์อื่นอาจจะเสนอสินค้า

ตามงบประมาณทีล่กูค้าม ีแต่ทางทมีงานเราได้ให้ความรูก้ลบัไปว่า

ด้วยงบประมาณน้ีจะได้ตู้โชว์ซึ่งมีส่วนผสมของเหล็กเพราะราคา 

ถูกกว่าสเตนเลส ซึ่งการที่ตู้โชว์มีส่วนผสมของเหล็กท�าให้มีปัญหา

ตามมาคือ มีโอกาสเป็นสนิมได้ง่าย เมื่อตู้โชว์เป็นสนิมแล้วอาหาร

หรือเค้กที่แช่อยู่ก็จะมีกลิ่นสนิมด้วย ท�าให้สินค้าเสียหายและอาจ

เสยีลกูค้าไปด้วย ทางเราจงึเสนอว่าถ้าลกูค้าขยบังบประมาณขึน้มา

อีกนิดจะได้ตู้โชว์เค้กที่เป็นสเตนเลส ปรากฏว่าลูกค้าเกิดความ

ประทับใจมากเพราะว่าเขาท�าธุรกจิเปิดร้านมานานแล้ว แต่ไม่มีใคร

บอกเขาเรื่องนี้ ถ้าเขารู้จะได้ไม่ซื้อตู้ที่เป็นเหล็กเพราะการที่เขามา

ถามหาซื้อใหม่ก็เพราะตู้เก่าเริ่มเป็นสนิมแล้ว”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่อินเตอร์ โฮเรก้าจะมีสินค้าหลากหลาย

ครบครันแล้ว แต่วริศราบอกว่า ยังคงเดินหน้าในการสรรหาสินค้า

ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยในปีหน้าจะเน้นไปที่

สินค้าประเภทตกแต่งร้าน ซึ่งมีความต้องการจากลูกค้าเข้ามาเป็น

จ�านวนมาก

“เราจะเก็บข้อมูลเพื่อดูว่าสินค้าประเภทไหนที่น่าสนใจ ลูกค้า

ต้องการมาก เราก็จะขยายเพิ่มเติมไปในส่วนนั้นเพื่อที่ว่าถ้ามาหา

เราจะได้ทกุอย่างแน่นอน ส�าหรบัลกูค้าเราจะโฟกสัทีผู่ป้ระกอบการ 

SME ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�าธุรกิจอยู่แล้ว แต่หลายคนอาจ

จะยงัขาดทกัษะ ความรูใ้นเรือ่งสนิค้าและการท�าธรุกจิ ดงันัน้ อนิเตอร์ 

โฮเรก้าจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ให้ ท�าให้ธุรกิจเขาเกิดและเติบโต

ได้” วริศรากล่าวในตอนท้าย 

 0-2643-7692
 www.interhoreca.co.th 
 interhoreca.official
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 @interhoreca

ถ้ามาที่อินเตอร์ โฮเรก้าที่เดียว 

จะได้ทุกอย่างครบสามารถเปิดร้าน

ได้อย่างแน่นอน

ปัญหาหนึ่งของ SME ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ และโรงแรม คือการหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ�าเป็น  

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสินค้าเหล่านี้จะอยู่กระจัดกระจายตามร้านต่างๆ หลายที่ ท�าให้ยุ่งยากเสียเวลาในการติดต่อจัดซื้อ แถมในบางครั้งการซื้อสินค้าจากหลายที่ 

มารวมกันยังท�าให้ได้รับการบริการหลังการขายที่ไม่ต่อเนื่อง ที่ส�าคัญคือ การขาดที่ปรึกษาที่จะช่วยให้ค�าแนะน�าและท�าให้เห็นภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ  

การวางระบบ การเลือกสินค้าที่เหมาะสมลงตัว และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ในคราวเดียว  
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ฝรั่งเศส รวมถึงในเอเชีย และประเทศไทย เนื่องจากสินค้าแต่ละ

ประเภทแต่ละแบรนด์จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน อินเตอร์ โฮเรก้าจึง

เลือกแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภทสินค้าน�าเข้ามา

จ�าหน่าย และอีกส่วนหนึ่งคือสินค้า House Brand ภายใต้แบรนด์ 

link ที่ทางอินเตอร์ โฮเรก้าออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเอง    

“ถ้ามาที่อินเตอร์ โฮเรก้าที่เดียวจะได้ทุกอย่างครบสามารถเปิด

ร้านได้อย่างแน่นอน โดยเราจะมีทีมงานคอยช่วยเหลือแนะน�าให้

ภายใต้งบประมาณทีก่�าหนด และความเหมาะสมในการใช้งาน โดย

นอกจากจะมีทีมงานที่ประจ�าโชว์รูมแล้ว ยังมีทีมงานที่ลงพื้นที่ไปดู

หน้างานเพื่อช่วยแนะน�าสินค้าให้อีกด้วย”

ส�าหรับความครบครันของสินค้าธุรกิจด้านโฮเรก้า ที่อินเตอร์ 

โฮเรก้า เช่น

• อุปกรณ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ที่ดีไซน์สวยงามทันสมัย 

ท�าจากวัสดุเกรดพรีเมียม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

• เครือ่งมอื อปุกรณ์ไฟฟ้า และแก๊สส�าหรบัห้องครวัในร้านอาหาร 

หรือโรงแรม ที่ทนทานต่อการใช้งาน 

• อปุกรณ์เครือ่งใช้ในครวั ซึง่เหมาะกบัการใช้งานด้วยคณุภาพ

มาตรฐานระดับสากล

• อุปกรณ์และเครื่องมือช่วยตัด ที่มีขนาด รูปแบบ และวัสดุที่

หลากหลาย รวมถึงมีครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน 

• ชดุเฟอร์นเิจอร์สเตนเลสส�าหรบัส่วนเตรยีมอาหารในห้องครวั 

ดีไซน์ได้ตามความต้องการหรือเหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ 

• เครือ่งมอืและอปุกรณ์ส�าหรบัร้านกาแฟและบาร์ ทีม่นีวตักรรม

ทนัสมยัและวสัดทุีค่งทน ช่วยให้การผสมเครือ่งดืม่และกาแฟง่ายขึน้

• อุปกรณ์และเครื่องใช้ในห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุม 

• อุปกรณ์ส�าหรับจัดเลี้ยงหรือบุฟเฟต์ไลน์ครบวงจร มีดีไซน์

หลากหลายให้เลือกสรร

• สิง่อ�านวยความสะดวกและเครือ่งใช้ครบวงจรส�าหรบัโรงแรม 

ครบทุกความต้องการและรูปแบบ 

• เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ส�าหรับร้านเบเกอรี 

ไม่เพียงแต่จะมีสนิค้าท่ีหลากหลายและครบครนัเท่านัน้ท่ีอนิเตอร์ 

โฮเรก้ายังมีความพิเศษตรงที่มีบริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์คอยช่วยเหลือตั้งแต่การออกแบบจนจบกระบวนการ

สร้างสรรค์ห้องครัว 

“เราจะมบีรกิารออกแบบห้องครวัให้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นครวัในร้าน

อาหาร โรงแรม หรือแม้แต่แคนทีนในโรงพยาบาล โดยจะให้ค�า

แนะน�าว่า ฟังก์ชันในห้องครัวต้องมีอะไรบ้าง ต้องวางระบบต่างๆ 

ในห้องครัวอย่างไร เพื่อให้การท�างานราบรื่นไม่สะดุด รวมถึงการ

วางระบบท่อน�า้ดนี�า้เสยี ระบบไฟ ระบบแก๊ส ระบบควัน ซึง่ทัง้หมดนี้ 

มันก็ต้องท�าควบคู่ไปกับการก่อสร้าง เรามีทีมที่จะลงพื้นที่ไปด ู

สถานทีจ่รงิ ต้องคยุกบัผูร้บัเหมาเพือ่จะให้ทกุอย่างไปด้วยกนั ตรงนี้

เป็นบริการพิเศษที่เรามอบให้กับลูกค้า”

อย่างไรก็ตาม หัวใจส�าคัญที่จะตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้าคือ การบริการหลังการขาย ซึ่งที่อินเตอร์ โฮเรก้า จะมีบริการ

ตัง้แต่การจดัส่งถงึทีท่ัว่ประเทศ พร้อมตดิตัง้ด้วยความรวดเรว็ และ

ทีมช่างบริการในกรณีสินค้ามีปัญหา 

“เรามีบริการหลังการขาย เครื่องมีปัญหาเราพร้อมบริการทันที 

ส่งทมีช่างไปดแูลแก้ไขปัญหาให้ภายใน 24 ช่ัวโมง แล้วถ้าไม่สามารถ

แก้ไขในเบื้องต้นได้ก็จะยกเครื่องกลับมาซ่อมให้ ที่ผ่านมาลูกค้าจะ

ประทับใจการบริการของเรามาก”

โชว์รูม Horeca ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ชั้น 5 โฮเรก้า สแควร์ (Horeca 

Square) ถูกรังสรรค์ขึ้นเป็นโชว์รูมของอินเตอร์ โฮเรก้า ที่นี่จะได้

พบกับสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้บนโต๊ะ

อาหาร อปุกรณ์เคร่ืองครัว อปุกรณ์ส�าหรับร้านกาแฟและเบเกอรี ชดุ

เครื่องครัวสเตนเลส สิ่งอ�านวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ 

ในโรงแรม ที่อาจกล่าวได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

“เวลาทีเ่ราไปเสนอสนิค้ากบัลกูค้า บางทลีกูค้าจะนกึภาพไม่ออกว่า

สินค้าจริงเป็นอย่างไร ลูกค้าก็อาจจะอยากมาดูมาลองสัมผัสของ

จรงิ เราเลยท�าโชว์รมูทีร่วมทกุอย่าง แบ่งเป็นโซนตามประเภทสนิค้า 

เขาก็สามารถเดินดูเลือกสรรได้ ถ้าอยากดูสินค้าเกี่ยวกับเบเกอรีก็

เดินไปดูที่โซนเบเกอรีหรือจะดูสินค้าโรงแรมเดินไปที่โซนโรงแรม 

นอกจากสินค้าที่แบ่งเป็นโซนแล้ว ยังมีส่วนที่ท�าเป็นตัวอย่าง เช่น 

ห้องครัวตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดว่าครัวในร้านอาหารม ี

หน้าตาประมาณไหน มีเครื่องครัวอะไรบ้าง หรือถ้าจะเปิดโรงแรม 

ตรงไลน์บุฟเฟต์จะมีหน้าตาอย่างไร ต้องมีเครื่องใช้อะไรบ้าง”

นอกจากส่วนของโชว์รูมแสดงสินค้าแล้ว ที่อินเตอร์ โฮเรก้ายัง

จดัสรรพืน้ทีใ่ห้เป็น link Café, Guru Lounge และ Cooking Studio 
ด้วย 

ทัง้นี ้link Café จะเป็นตวัอย่างส�าหรบัคาเฟ่ โดยอนิเตอร์ โฮเรก้า

จะออกแบบพื้นที่จริงและท�าจริง ลูกค้าสามารถเข้ามาสังเกตการณ์

ได้ตลอดเวลาเพื่อให้เห็นภาพของธุรกิจนี้ว่า ควรจะมีการตกแต่ง

ประมาณไหน อุปกรณ์เครื่องใช้จริงๆ บนเคาน์เตอร์มีอะไรบ้าง 

ส่วน Guru Lounge จะเป็นพื้นที่ประชุมในบรรยากาศสบายๆ 

ลกูค้าและทมีงานของอนิเตอร์ โฮเรก้าสามารถมานัง่คยุปรกึษา และ

ดื่มกาแฟไปด้วยได้ โดยหลังจากพูดคุยแล้วถ้าอยากเห็นสินค้าจริง

ก็สามารถเดินไปดูได้ 

ด้วยเลง็เหน็ปัญหาดงักล่าวของผูป้ระกอบการ SME ประกอบกับ

มองเห็นทิศทางของธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรมที่มีแนวโน้ม

เติบโตสูงขึ้นทุกๆ ปี บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จ�ากัด จึงเปิดธุรกิจ

ด้านโฮเรก้า (Hotel, Restaurant, Café&Catering) ขึน้ ด้วยแนวคดิ

ทีจ่ะน�าเสนอการให้บรกิารครบวงจรทีเ่พยีบพร้อมทั้งสนิค้าคุณภาพ

หลากหลาย และการบรกิารทีค่รบครนั เพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจโฮเรก้า 

วริศรา พงศ์พัทธพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อินเตอร์ 

โฮเรก้า จ�ากดั กล่าวถงึธรุกจิของอนิเตอร์ โฮเรก้าว่า ธรุกจิร้านอาหาร 

คาเฟ่ โรงแรม มแีนวโน้มการเตบิโตสงูขึน้ทกุปี อย่างปีทีผ่่านมาธรุกิจ

โรงแรมมีการเติบโตสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ร้านเบเกอรีมีการ

เติบโต 10 เปอร์เซ็นต์ และร้านอาหารมีการเติบโต 2-4 เปอร์เซ็นต์ 

ขณะเดียวกันภาพรวมของการท่องเที่ยวที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริม 

ท�าให้ความต้องการร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม เพิม่สงูขึน้ตามไปด้วย 

ดังนั้น ธุรกิจเหล่านี้จึงมีการเปิดใหม่และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้เกดิความต้องการสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งใช้บนโต๊ะอาหาร 

อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ส�าหรับร้านกาแฟและเบเกอรี ชุดเคร่ืองครัว

สเตนเลส สิ่งอ�านวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงแรม 

เพิ่มขึ้นตลอดเวลา   

“ก่อนที่เราจะเริ่มท�าธุรกิจ เรามีการท�ารีเซิร์ชกับผู้ประกอบการ 

SME ฝ่ายจัดซื้อ รวมทั้งเชฟ พบว่า พวกเขาประสบปัญหาเดียวกัน

คือ จะต้องเสียเวลาติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็น

สิบๆ ราย เมื่อจะเปิดร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม เราเลยมองว่า ถ้า

มใีครสกัคนรวมสนิค้าทีเ่ขาต้องการทัง้หมดให้มาอยูใ่นทีท่ีเ่ดยีว แล้ว

มีบริการสนับสนุนก็จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการได้มากขึ้น คือ

นอกจากจะประหยดัเวลา สะดวกสบายแล้วยงัได้รบัการบรกิารหลงั

การขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพราะปัญหาหนึ่งคือหลังจากที่ซื้อสินค้า

จากหลายซพัพลายเออร์แล้ว เมือ่อปุกรณ์เสยีมปัีญหากว่าช่างจะมา

ช่วยเหลือแก้ไขใช้เวลาเป็นสัปดาห์ ท�าให้ธุรกิจต้องสะดุดเกิดความ

เสยีหาย แต่สิง่ทีอ่นิเตอร์ โฮเรก้าท�าคอื มีสนิค้าทีห่ลากหลายครบครนั

และบริการที่รวดเร็ว โดยเราจะน�าเสนอโซลูชันต่างๆ ที่จะช่วย 

ตอบสนองความต้องการให้กับผู้ประกอบการตามคอนเซปต์คือ 

Smart Solution for Horeca in Asia”

สินค้าและบริการครบจบในที่เดียว

ภายใต้คอนเซปต์ Smart Solution for Horeca in Asia  วรศิรา

บอกว่า อินเตอร์ โฮเรก้าจะตอบโจทย์ครอบคลุมทุกความต้องการ 

กล่าวคอื ในส่วนของสนิค้านัน้จะให้ความส�าคญัตัง้แต่การเลอืกสรร

สนิค้าทีม่คีณุภาพเหมาะแก่การใช้งานจรงิ เพราะอย่างทีท่ราบกนัดว่ีา

งานในครัวนั้นจะเป็นงานค่อนข้างหนัก ดังนั้น อุปกรณ์เครื่องใช ้

จงึต้องแขง็แรง ทนทาน โดยสนิค้าทีว่างจ�าหน่ายในอนิเตอร์ โฮเรก้า 

มี 2 ส่วน คือ สินค้าที่น�าเข้าจากต่างประเทศ เช่น สเปน อิตาลี 

ส�าหรับ Cooking Studio จะเป็นสตูดิโอ ส�าหรับจัดสอนท�า

อาหาร เวิร์กช็อป โดยจะจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ครบทุกอย่าง 

ในส่วนนี้สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 20 คน 

“มาที่อินเตอร์ โฮเรก้าจะไม่เสียเวลา เรามีทีมที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญที่จะสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้า เช่น เคยมีกรณีลูกค้ามา

ปรึกษาว่าต้องการซื้อตู้โชว์เค้ก แต่ลูกค้าไม่มีความรู้ มีงบประมาณ

ก�าหนดไว้ให้เท่าน้ี ในขณะท่ีซัพพลายเออร์อื่นอาจจะเสนอสินค้า

ตามงบประมาณทีล่กูค้าม ีแต่ทางทมีงานเราได้ให้ความรูก้ลบัไปว่า

ด้วยงบประมาณน้ีจะได้ตู้โชว์ซึ่งมีส่วนผสมของเหล็กเพราะราคา 

ถูกกว่าสเตนเลส ซึ่งการที่ตู้โชว์มีส่วนผสมของเหล็กท�าให้มีปัญหา

ตามมาคือ มีโอกาสเป็นสนิมได้ง่าย เมื่อตู้โชว์เป็นสนิมแล้วอาหาร

หรือเค้กที่แช่อยู่ก็จะมีกลิ่นสนิมด้วย ท�าให้สินค้าเสียหายและอาจ

เสยีลกูค้าไปด้วย ทางเราจงึเสนอว่าถ้าลกูค้าขยบังบประมาณขึน้มา

อีกนิดจะได้ตู้โชว์เค้กที่เป็นสเตนเลส ปรากฏว่าลูกค้าเกิดความ

ประทับใจมากเพราะว่าเขาท�าธุรกจิเปิดร้านมานานแล้ว แต่ไม่มีใคร

บอกเขาเรื่องนี้ ถ้าเขารู้จะได้ไม่ซื้อตู้ที่เป็นเหล็กเพราะการที่เขามา

ถามหาซื้อใหม่ก็เพราะตู้เก่าเริ่มเป็นสนิมแล้ว”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่อินเตอร์ โฮเรก้าจะมีสินค้าหลากหลาย

ครบครันแล้ว แต่วริศราบอกว่า ยังคงเดินหน้าในการสรรหาสินค้า

ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยในปีหน้าจะเน้นไปที่

สินค้าประเภทตกแต่งร้าน ซึ่งมีความต้องการจากลูกค้าเข้ามาเป็น

จ�านวนมาก

“เราจะเก็บข้อมูลเพื่อดูว่าสินค้าประเภทไหนที่น่าสนใจ ลูกค้า

ต้องการมาก เราก็จะขยายเพิ่มเติมไปในส่วนนั้นเพื่อที่ว่าถ้ามาหา

เราจะได้ทกุอย่างแน่นอน ส�าหรบัลกูค้าเราจะโฟกสัทีผู่ป้ระกอบการ 

SME ซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�าธุรกิจอยู่แล้ว แต่หลายคนอาจ

จะยงัขาดทกัษะ ความรูใ้นเรือ่งสนิค้าและการท�าธรุกจิ ดงันัน้ อนิเตอร์ 

โฮเรก้าจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ให้ ท�าให้ธุรกิจเขาเกิดและเติบโต

ได้” วริศรากล่าวในตอนท้าย 

 0-2643-7692
 www.interhoreca.co.th 
 interhoreca.official
 interhoreca
 @interhoreca

ถ้ามาที่อินเตอร์ โฮเรก้าที่เดียว 

จะได้ทุกอย่างครบสามารถเปิดร้าน

ได้อย่างแน่นอน

ปัญหาหนึ่งของ SME ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ และโรงแรม คือการหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ�าเป็น  

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสินค้าเหล่านี้จะอยู่กระจัดกระจายตามร้านต่างๆ หลายที่ ท�าให้ยุ่งยากเสียเวลาในการติดต่อจัดซื้อ แถมในบางครั้งการซื้อสินค้าจากหลายที่ 

มารวมกันยังท�าให้ได้รับการบริการหลังการขายที่ไม่ต่อเนื่อง ที่ส�าคัญคือ การขาดที่ปรึกษาที่จะช่วยให้ค�าแนะน�าและท�าให้เห็นภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ  

การวางระบบ การเลือกสินค้าที่เหมาะสมลงตัว และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ในคราวเดียว  

Special Report
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ระหว่างแบรนด์พูดกับท็อปคอมเมนต์พูด คุณจะเชื่อใคร?

เชื่อหรือไม่ ร้อยทั้งร้อยจะเลือกเชื่อท็อปคอมเมนต์มากกว่าเชื่อแบรนด์ นั่นเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ผู้บริโภค

บนโซเชียลมีเดียรู้เท่าทันโฆษณา ซึ่งถ้าย้อนกลับไป 5-6 ปีที่แล้ว การโฆษณาต้องหาพรีเซนเตอร์ดังๆ สร้าง 

Key Message เจ๋งๆ และท�าโฆษณาให้น่าสนใจที่สุด แต่ในวันนี้ไม่ใช่แล้ว เพราะการยอมรับความจริง หรือ

การพูดอย่างจริงใจจะเป็นการสร้างแบรนด์แบบใหม่ รวมถึงการแก้ปัญหาวิกฤตดรามาที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งหาก

สังเกตในหลายๆ กรณีจะเห็นว่าแต่ละแบรนด์มีวิธีการรับมือวิกฤตบนโซเชียลมีเดียที่แตกต่างกัน บางแบรนด์

เลือกที่จะยอมรับ ขอโทษ พร้อมที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด ขณะที่บางแบรนด์เลือกที่จะไม่ชี้แจงอะไรแล้วรอให้

เรื่องเงียบหายไปเอง ซึ่งถ้าเลือกวิธีการนี้หากในวันข้างหน้าเจอวิกฤตอีกครั้งจะโดนขุดเรื่องเก่าๆ ขึ้นมาทันที 

เพราะบนโลกอินเทอร์เน็ตถ้าท�าอะไรไว้ก็จะอยู่บนนั้นไปตลอด

ฉะนั้นการพูดความจริงใจจึงเป็นสิ่งใหม่ที่คนในอินเทอร์เน็ตยอมรับได้มากกว่าการท�าโฆษณาสวยหรู!!
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ลูกค้ายุคนี้ไม่ได้เชื่อโฆษณา แต่เชื่อในคนที่ใช้สินค้าชิ้นนั้นแล้วบอกต่อ 

และเขาไม่ได้เชื่อในแบรนด์ใหญ่ เพราะรู้สึกถูกยัดเยียดจนเริ่มเบื่อ นี่จึงท�าให้

ลูกค้าปฏิเสธแบรนด์ สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากแบรนด์ในวันนี้ คือ ความ

จริงใจ (Sincerity) อย่างการเปิดเผยให้เห็นว่าแบรนด์ไม่ได้หวังแค่ท�าก�าไร

เพียงอย่างเดียว ถ้าแบรนด์ให้ความจริงใจกับลูกค้า ลูกค้าจะเกิดความ

รู้สึกอยากสนับสนุนแบรนด์และรักแบรนด์ ดังนั้น แบรนด์ต้องปรับตัวเอง

มาเป็นคนให้ค�าปรึกษาลูกค้ามากกว่าเป็นแบรนด์ที่พยายามยัดเยียดขาย

สินค้าให้พวกเขา

สรินพร จิวานันต์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไวโรเซล (ประเทศไทย) จ�ากัด

หลายๆ ปีที่ผ่านมาโลกที่ถูกเปิดกว้างด้วยดิจิทัล 

ได้น�าพาความเปลี่ยนแปลงมาอย่างมากมาย ทั้งในชีวิตประจ�าวัน 

ที่ผู้คนมีพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น 

ท�าให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชวีติของคนส่วนใหญ่ต้องเปล่ียนไป อกีทัง้ยงัแทรกซมึเข้าไปอยูใ่นทกุขัน้ตอน

ของการท�าธรุกจิ ชนดิทีว่่าถ้าไม่ปรบัตวัอย่างเร่งด่วน หรอืพยายามใช้เครือ่งมอืใหม่ๆ มาช่วยสนบัสนนุ

การท�าธุรกจิแล้ว อาจพ่ายแพ้ในเกมธรุกจิได้ เพราะเจ้าคล่ืนดจิทิลันีม้ทีัง้ความรวดเรว็และความรุนแรง 

นีจ่งึเป็นความท้าทายให้ผูป้ระกอบการท่ีต้องก้าวตามให้ทนั  

 ฉะนัน้ไปดูกันว่า Digital Marketing Trends 2018 ที ่ สโรจ เลาหศริ ิ Executive Strategic 

Creative Director of Rabbit’s Tale 1 ใน 4 ของผูบ้รหิาร Rabbit’s Tale ดจิทิลัเอเยนซีท่ีโ่ด่งดงั ได้

บอกเล่าเอาไว้มีอะไรบ้างเพือ่จะได้เตรยีมรับมอืให้ทัน

10
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Social Media aS 

ServiceS & SolutionS 

จากเดมิทีโ่ซเชยีลมเีดยีจะเป็นช่องทางการส่ือสาร โพสต์โฆษณา โพสต์คอนเทนต์ 

ก็จะเริ่มผันตัวเองไปเป็นช่องทางการให้บริการและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้ามากขึ้น 

ดังจะเห็นว่าเฟซบุ๊กเพิ่งประกาศว่า จะพัฒนา Facebook Messenger ให้สามารถท�าอะไรได้

หลากหลายมีฟังก์ชันต่างๆ ที่พร้อมใช้งานมากขึ้น เช่น แถบช้อปปิง แถบแสดงสินค้า แถบจ่ายเงิน 

ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะอ�านวยความสะดวกให้เพจของแบรนด์เป็นการบริการและแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

มากกว่าช่องทางการสื่อสารเพียงอย่างเดียว

ขณะเดียวกัน รู้หรือไม่ว่าอัตราการบล็อกในไลน์อยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าในจ�านวน

คนที่เป็นเพื่อน 100 คน จะมีคนไม่เห็นข้อความ 60 คน ด้วยเหตุนี้ไลน์จึงผันตัวเองไม่ใช่ช่องทางแค่ 

Push Message แต่ให้การบริการและแก้ไขปัญหาด้วย โดยการขยันท�าฟังก์ชันต่างๆ ออกมา เพราะ

รูว่้าต่อไปในอนาคต ถ้าผูป้ระกอบการมุง่แต่จะขายของหรอืออกโปรโมชนัอย่างเดยีวกเ็ล่ียงไม่ได้ทีจ่ะ

โดนบล็อก ดังนั้น การที่ไลน์เปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นการให้บริการ และแก้ปัญหาจะท�าให้ลูกค้ารู้สึก

อยากเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งเมื่อลูกค้ารู้สึกดี ไม่ว่าแบรนด์จะพูดอะไรลูกค้าก็ฟัง 

02

leSS lifeStyle, More 

Branded content 

คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์จะลดลงเรื่อยๆ แต่แบรนด์คอนเทนต์จะกลับมา 

ความท้าทายของคนท�าคอนเทนต์มีอยู่ 3 ข้อ คือ 

1.Velocity ทกุวนันีท้กุเพจแข่งกนัทีค่วามเรว็ ถ้าท�า

คอนเทนต์เหมอืนส�านักข่าว แต่ไม่เรว็เท่าไม่ใช่คนแรกทีท่�าคอนเทนต์

ก็ไม่มีประโยชน์ 2.Variety ความหลากหลายของคอนเทนต์ และ 

3.Volume ถ้าไม่ท�าคอนเทนต์และไม่ท�าโฆษณาก็ไม่ได้ ซึ่งหากท�า

ร้านอาหารแล้วท�าคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ร้านอาหาร ก็จะเจอว่าคน

อืน่กท็�าเหมอืนๆ กนั เพราะฉะนัน้การสร้างคาแรก็เตอร์ หรอืเอกลกัษณ์

ให้คอนเทนต์ในเพจเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการท�าคอนเทนต์ 

03

BNK48 เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปประจ�ำประเทศไทย ซึ่งสำมำรถสร้ำงกระแสในออนไลน์ได้ระดับ

หนึ่ง แต่คนจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ได้ต้องเจอตัวจริง จึงจัดแคมเปญคลิปประกวดเต้นเพลง

คุกกี้เสี่ยงทำย โดยเอำคนที่ร่วมแคมเปญบนเฟซบุ๊กมำเต้นในเอ็มวี ซึ่งครั้งหน้ำถ้ำ 

BNK48 มีงำนอะไร ก็มีคนที่พร้อมจะร่วมแคมเปญ พร้อมที่จะสนับสนุน พร้อมแชร์ต่อไป 

นี่คือหลักกำรสร้ำงแฟน เดี๋ยวนี้หลำยแบรนด์พยำยำมสร้ำงวิดีโอ

ซึ้งๆ มีแอดมินตอบ แต่สุดท้ำยแล้วถ้ำดึงคนเหล่ำนั้นมำสร้ำง

ประสบกำรณ์ On-Ground ไม่ได้ พวกเขำก็จะไม่มีวัน

ก้ำวข้ำมจำกแฟนในออนไลน์ไปเป็นซูเปอร์แฟนของ

แบรนด์ได้

สโรจ เลาหศิริ 
Executive Strategic Creative Director of Rabbit’s Tale

อย่ำงทีท่รำบกันดีว่ำทกุวนันีม้กีำรขำยของบนเฟซบุก๊สงูมำก จำกตวัเลขมกีำรคลกิปุม่เลอืก

ซื้อเลย หรือ Shop Now เยอะมำก กำรออกฟังก์ชันใหม่ๆ ของเฟซบุ๊ก ในแง่กำรใช้เพื่อ

เป็นกำรบริกำรมำกขึ้น อำจจะไม่ใช่เพื่อกำรขำยโดยตรงแต่ก็เป็นกำรแอบแฝง เหมือนกับกำร 

Gift ก่อนที่จะ Take ดังนั้น แทนที่จะมุ่งขำยหรือชวนซื้อเพียงย่ำงเดียว ก็ต้องรู้จักผ่อน

มำเป็นให้บริกำรมำกขึ้น เพื่อให้ลูกค้ำไม่รู้สึกโดนบีบ ซึ่งในเรื่องนี้ SME ต้องวำงแผนว่ำจะ

บริกำรอย่ำงไรให้ลูกค้ำรู้สึกแฮปปี้

ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช 
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล และอี-คอมเมิร์ซ

โฆษณำที่ดำรำเป็นพรีเซนเตอร์จะท�ำให้คนแค่รู้จักแบรนด์ แต่ไม่ได้ท�ำให้คิดจะซื้อ เดี๋ยวนี้

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป เมื่อเห็นแบรนด์และสนใจจะเข้ำไปเซิร์ช พอเจอเว็บไซต์ของ

แบรนด์ก็เข้ำไปดูข้อมูล อ่ำนข้อมูล จำกนั้นจะกลับไปเซิร์ชอีกครั้งครำวนี้จะเจอบล็อกเกอร์

ดังๆ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ำถูกจ้ำงมำรีวิวหรือเปล่ำ ดังนั้น ผู้บริโภคจะเข้ำไปเซิร์ชอีกครั้ง ซึ่งใน

ครั้งนี้พวกเขำจะเจอ Real User หรือ Micro-Influencer ที่ท�ำให้มั่นใจและตัดสินใจซื้อ 

แต่ทั้งนี้มีข้อแม้ว่ำ Micro-Influencer นั้นต้องใช้สินค้ำจริงๆ ส�ำหรับกำรใช้กลยุทธ์ 

Micro-Influencer ส�ำหรับ SME จะขอแนะน�ำว่ำอำจจะเริ่มต้นด้วยกำรสร้ำงรีวิวโดยให้ 

Micro-Influencer ได้ใช้จริงก่อน จำกนั้นค่อยสร้ำง Brand Awareness ซึ่งเมื่อคน

เห็นแบรนด์ก็จะไปเซิร์ชหำข้อมูล ทีนี้ก็จะเจอที่ Micro-Influencer รีวิวไว้ ส�ำหรับตอนนี้มี

แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่ำงแบรนด์ที่ต้องกำรหำคนรีวิวกับ Micro-Influencer  

เช่น Revu

อนุพงศ์ จันทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลเทอร์เนท 65 จ�ากัด 

คอนเทนต์ที่แปลกใหม่ ไม่ซ�้ำใครช่วยเพิ่มยอดไลค์ ยอดแชร์ และยอดผู้ติดตำมให้กับเพจ

ได้ค่อนข้ำงมำกเหมือนเช่นเพจ Jones Salad ที่เลือกสร้ำงเอกลักษณ์ให้คอนเทนต์ในเพจ

ด้วยกำรน�ำเสนอควำมรู้เรื่องสุขภำพในรูปแบบกำร์ตูนเข้ำใจง่ำย มีมุกตลกสอดแทรก และ

เล่ำเรื่องผ่ำนลุงโจนส์ ตัวกำร์ตูนที่มีคำแร็กเตอร์ใจดี ตลก และรักสุขภำพ นอกจำกนี้ ทุก

คอนเทนต์ของเรำใช้ฟอนต์เดิมทุกครั้ง ใช้ตัวกำร์ตูนเดิมทุกโพสต์ และวำงโลโก้ไว้ใน

ต�ำแหน่งเดิมเพื่อสร้ำงกำรจดจ�ำ ส�ำหรับคอนเทนต์ที่กลำยเป็นไวรัลจนท�ำให้เพจเป็นที่รู้จัก

อย่ำงรวดเร็ว คือ กำร์ตูนเรื่อง ควำมหิวสร้ำงพุง (ก�ำเนิดพิภพพุง) ที่มียอดแชร์สูงถึง 

31,547 แชร์

อาริยะ ค�าภิโล 
ซีอีโอ และผู้ก่อตั้งร้าน Jones Salad

Micro-

influencer

ในช่วงทีผ่่านมา Influencer Marketing ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย เนือ่งเพราะ

ผู้บริโภคไม่เชื่อแบรนด์ แต่เชื่อ Influencer มากกว่า จึงมี Influencer ดังๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ 

วนัหนึง่เม่ือ Influencer มีผูต้ดิตามมากขึน้เรือ่ยๆ สถานะกเ็ปลีย่นไปเป็นเซเลบรติ ีกลายเป็นคนดงัแทน 

พลังของการโน้มน้าวทางความคิดจะลดลง ดังนั้น ถ้าถามว่าผู้บริโภคจะเช่ือใครระหว่างใครก็ไม่รู้

ที่มารีวิวร้านอาหาร กับรีวิวจากเพจดัง แต่มีคนติดตาม 2 ล้านที่มีวงเล็บตอนท้ายว่า Advertorial 

แน่นอนว่าผู้บริโภคจะเลือกเชื่อใครก็ไม่รู้มากกว่า เพราะรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภค 

รู้แล้วว่าการรีวิวของ Influencer นั้นได้เงิน จึงท�าให้พลังของการโน้มน้าวลดลง 

05

online to  

on-Ground 

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทุกคนมุ่งหน้าท�าออนไลน์เพื่อสร้างแฟน แต่ในความจริง

การท�าแค่ออนไลน์ก็จะได้แค่ Social Relationship เปรียบเสมือนการจีบกันในไลน์แต่ไม่ได้ไปออก

เดตด้วยกัน วันนีต้้องบอกว่าไม่สามารถท�าให้ใครมารกัแบรนด์ได้จรงิๆ ผ่านการคยุบนออนไลน์เพยีง

อย่างเดยีว แม้ว่าจะท�าคอนเทนต์ดแีค่ไหนแต่สดุท้ายแล้วถ้าแบรนด์ไม่เคยดงึคนมาสร้างประสบการณ์

ที่ดีร่วมกันใน On-Ground เลย ก็จะไม่มีวันไปไกลกว่าความสัมพันธ์ในโซเชียลมีเดีย ดังนั้น จะเริ่ม

เห็นว่าหลายแบรนด์หันมาท�า Online to On-Ground กันมากขึ้น

04
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วันนี้บริษัทที่มี Ecosystem ที่แข็งแกร่งคือเวิร์คพอยท์ อาณาจักรของเวิร์คพอยท์

กว้างใหญ่มากครอบคลุมโซเชียลมีเดียและมีผู้ติดตามมากมาย เช่น ยูทูบมี Subscribe 

เกิน 10 ล้านคน Line Official เกิน 20 ล้านคน แปลว่าตอนนี้มีผู้คนอยู่ใน Ecosystem 

ของเวิร์คพอยท์ 1 ใน 3 ของประชากรไทย และนั่นหมายถึงคอนเทนต์ดีๆ อนาคตใช้มีเดีย

น้อยลงหรือไม่จ�าเป็นแล้ว และท้ายที่สุดนี่คือมูลค่าที่ตีค่าไม่ได้

 สโรจ เลาหศิริ 
Executive Strategic Creative Director of Rabbit’s Tale

มีงานวิจัยพบว่า คนเล่นเกมเป็นอันดับ 3 รองจาก เฟซบุ๊ก และยูทูบ ซึ่งด้วยการมี

อินเทอร์เน็ตจึงท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องนั่งเล่นคนเดียวอีกต่อไป แต่สามารถเชื่อมโยงผ่าน

ออนไลน์กับคนทั้งโลกได้ ซึ่งจากการเติบโตและความคลั่งไคล้ในเกมของเหล่าเกมเมอร์ 

ท�าให้มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามมามากมาย โดยตรงก็เช่น สินค้าพื้นฐานอย่างแผ่นเกมและ

เครื่องเล่นเกม อุปกรณ์เสริมต่างๆ ขยายออกไปสู่ของสะสม สินค้าที่ท�าออกมาพิเศษ

ส�าหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะ เช่น ทีวี โทรศัพท์มือถือ และโน้ตบุ๊กส�าหรับเกมเมอร์ สินค้าต่อ

เนื่อง เช่น เคสโทรศัพท์ สติกเกอร์ไลน์ ฯลฯ และส�าหรับ SME หรือคนที่มีไอเดียก็

สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้จากตลาดนี้ เช่น ที่ผ่านมามีการท�าสินค้าที่มาช่วยแก้ปัญหา

ให้กับคนเล่นเกม อย่างถุงกันแมลงสาบ กันฝุ่น ส�าหรับคลุมเครื่องเล่นเกม PlayStation 

เป็นต้น

ปริญญา เผือนพิพัฒน์ 
ผู้ก่อตั้ง Nadz Project

จริงๆ ข้อมูลในดิจิทัลมีมหาศาลเพียงแต่ SME ยังไม่ได้ใช้

ข้อมูลเหล่านั้น หรือใช้ข้อมูลไม่เป็น ในการวิเคราะห์ข้อมูลเรา

สามารถใช้ประโยชน์ได้ 3 ทาง คือ วิเคราะห์ตัวเราเอง วิเคราะห์ตลาด 

และวิเคราะห์เพื่อการวางแผน ดังนั้น SME จึงควรต้องรู้ว่าควรจะดูข้อมูลที่ไหนบ้าง 

ข้อมูลตรงไหนที่จะเป็นประโยชน์ แล้วน�ามาใช้ได้ ง่ายๆ เช่น ลองสังเกตคอนเทนต์ที่โพสต์

ไปว่า กลุ่มไหนแชร์ บางทีจะพบว่าแฟนเพจเราไม่ชอบแชร์ แต่แฟนของแฟนเพจกลับแชร์กัน

เยอะมาก ก็ต้องมาดูว่าเพราะอะไร หรือสมมติว่าขายสินค้าแฟชั่นเหมือนแบรนด์ดังๆ ก็ลอง

เข้าไปดูว่าคนที่เข้าไปดูไปซื้อสินค้าแบรนด์ดังเป็นคนกลุ่มไหน เราอาจจะซื้อโฆษณายิงเข้าไปที่

กลุ่มนั้นก็ได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อมาท�า CRM เราควรรู้ว่าใครที่มีโอกาส

เป็นลูกค้าเรา แล้วจะท�าอย่างไรที่จะท�าให้เขามาเป็นลูกค้าเรา อยู่กับเรานานๆ

ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช 
ผู้เชี่ยวชาญการตลาดดิจิทัล และอี-คอมเมิร์ซ

Data Driven Creative 

Marketing 

SME รูห้รอืไม่ว่าลกูค้าทีซ่ือ้สนิค้ามากทีส่ดุ 5 คนแรกเป็นใครมาจากไหน หน้าตา

เป็นอย่างไร หลายคนแทบจะไม่รู้ข้อมูลลูกค้าของตัวเอง ทั้งๆ ที่ข้อมูลเหล่านี้หากน�ามาใช้ประโยชน์

แล้วจะสามารถท�าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าปีหน้ายอดขายตก ตกจากลูกค้ากลุ่ม

เดิมหรือลูกค้ากลุ่มใหม่ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องการเก็บข้อมูล ซึ่งดิจิทัลสามารถท�าได้ และหากรู้จักที่จะ

เก็บข้อมูลแล้วน�ามาใช้ก็จะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถท�าให้แข่งขันได้ 

ทั้งนี้ ในปีหน้าจะเริ่มเห็นความส�าคัญของการเก็บข้อมูลที่จะน�ามาใช้ต่อยอดมากขึ้น และ AI จะ

เป็นเร่ืองใกล้ตัวมากขึ้น โดย AI จะเก็บข้อมูลประมวลผลโดยใช้แมชชีนแล้วท�า Solution มาช่วย

ตัดสินใจ และปี พ.ศ.2561 จะมี AI หลายตัวที่เข้ามาช่วยท�างาน 

ส�าหรับวันนี้ SME อาจจะเริ่มจากการเก็บข้อมูลลูกค้าทุกคนตั้งแต่แรก

ง่ายๆ แล้วลง Excel ไว้ ซึ่งในวันหนึ่งถ้าใช้ดิจิทัลมาช่วยการจัดการ

ร้านกจ็ะท�าให้มข้ีอมลูและท�าได้เร็วขึน้ สามารถออกแคมเปญได้ตรง

จุดกว่า 

08

eCosysteM

Ecosystem ส�าหรับดิจิทัลก็เหมือนที่การไปตั้งรกรากประเทศดิจิทัล ที่จะเชื่อม

โยงแพลตฟอร์มต่างๆ เข้ามาด้วยกัน โดยทุกวันนี้ถ้าเปิดเพจเฟซบุ๊กจะมีค่าใช้

จ่ายสูงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นค่าท�าคอนเทนต์ ค่าบูสต์เพจ ค่าจัดการเพจ ซึ่งตอนนี้แบรนด์ใหญ่อย่าง 

พีแอนด์จีก็ประกาศเลิกท�าเฟซบุ๊กแล้ว แต่หันมาลงทุนใน Ecosystem แทน และแนวโน้มนี้จะเกิดกับ

บริษัทใหญ่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ส�าหรับ SME จะต้องปรับตัว การโพสต์อะไรลงโซเชียลมีเดีย ไปเรื่อยๆ 

แต่ไม่ได้ท�าแพลตฟอร์มท่ีเช่ือมโยงกันคงไม่ได้ เพราะถ้าไม่เก็บข้อมูลเลยในอนาคตจะไม่สามารถ

แข่งขันได้ 

07

e-sports

ท�าไมกระแส E-Sport จึงกลับมาอีกครั้ง? 

เหตุผลคือปีทีผ่่านมากระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาได้บรรจ ุE-Sport ให้เป็น

กีฬาได้ ประกอบกับเริ่มมีตัวแทนคนไทยเดินทางไปแข่งขันเกมยังต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้มี

ตัวเลขระบวุ่า เด็กวยัรุน่ผู้ชาย 70-80 เปอร์เซน็ต์เล่นเกม ขณะที ่Garena ROV เกมมยีอดดาวน์โหลด 

12 ล้านครั้งมากที่สุดในไทย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีแบรนด์ไหนเข้าไปท�าการตลาดผ่าน E-Sport แต่ปี

หน้าเชื่อว่าจะได้เห็นแบรนด์ใหญ่ๆ เข้ามาสนับสนุนมากขึ้น และถ้าจับกระแสนี้ได้ถูกจุดการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กวัยรุ่นก็ไม่ใช่เรื่องยาก

06

12
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

ว่ากันว่าไอเดียดีๆ มักมีจุดเริ่มต้นจากปัญหา

ทีเ่ผชญิ ดงัจะเหน็ว่า ผู้ประกอบการหลายรายเร่ิมต้น

ธุรกิจจากปัญหาที่ประสบด้วยตัวเอง เช่น ความ

ต้องการในสินค้าบางอย่างที่แม้จะมีวางจ�าหน่าย

แต่ก็ยังไม่ถูกใจ ไม่ตอบโจทย์ อย่ากระน้ันเลย 

ลงมือท�าเองดีกว่า จากที่ท�าเพื่อใช้เองก็ขยายไป

เป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่าย

เรเชล ดีรอรี เวิร์กกิ้งวูแมนสาวชาวนิวยอร์กก็

เช่นกัน Daily Harvest ธุรกิจจัดส่งอาหารกึ่ง

ส�าเร็จรูปถึงบ้านที่เธอริเริ่มเมื่อปีพ.ศ.2559 ก็เกิด

จากการต้องการอาหารเช้าเพือ่สุขภาพอย่าง “สมูทตี”้ 

แต่ความยุ่งเหยิงในชีวิตท�าให้เรเชลไม่มีเวลา  

แต่จะให้ซื้อที่จ�าหน่ายตามร้านทั่วไปก็ไม่อร่อย

ถูกใจ และโจทย์ของเรเชลคอืเน้นเพือ่สขุภาพจรงิๆ 

หลังจากศึกษาข้อมูลก็ได้ทดลองท�าเอง โดย

เตรียมวัตถุดิบตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ ผักผลไม้หั่น

เป็นชิน้แล้วฟรซีไว้เสิร์ฟเช้าวนัจนัทร์กแ็ค่โยนลงโถ

ปั่นตามด้วยนมสด ไม่ถึงนาทีก็ได้อาหารเช้าแสน

ง่ายช่วยเพิม่พลงังานและอยูท้่องได้นาน เมือ่ทดลอง

ระยะหนึ่ง เรเชลก็ได้ไอเดียว่าควรท�าขาย น่าจะ

มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสิ่งนี้เหมือนเธอ ปลายปี 

พ.ศ.2558 เธอลองท�าเป็นธุรกิจเล็กๆ ปรากฏว่า

ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี

เดือนเมษายนปีต่อมา แบรนด์อาหารแช่แข็ง 

Daily Harvest จึงก่อก�าเนิดขึน้ พร้อมๆ กบัภารกจิ

อันแสนย่ิงใหญ่ในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคว่า 

อาหารแช่แขง็กส็ามารถเป็นอาหารเพือ่สขุภาพได้

เหมือนกัน ผู้บริโภคถูกปลูกฝังกันมานานหลาย

ทศวรรษว่า อาหารแช่แขง็ไมด่ต่ีอสขุภาพ เมือ่พดู

ถึงอาหารประเภทนี้ สิ่งที่ลอยเข้ามาในความรู้สึก

นกึคดิคอื อาหารบรรจกุล่องแช่แขง็ทีน่�ามาอุน่อกีที 

เป็นอาหารที่อุดมด้วยเกลือ น�้าตาล ไขมัน แป้ง

ขัดสี และสารปรุงแต่งต่างๆ 

ในกรณีของผักผลไม้ ผูค้นมกัเข้าใจว่า ของสด

ย่อมดีกว่าแช่แข็ง แต่ความเป็นจริง ผักผลไม้สด

ทีว่างขาย เกษตรกรมกัเกบ็เกีย่วก่อนเวลาเผือ่ระยะ

เวลาในการขนส่ง เมือ่ไปถึงทีห่มาย ผลติผลทางการ

เกษตรเหล่านัน้จะสกุพร้อมวางจ�าหน่ายพอด ีเช่น 

กล้วย มะละกอ ลูกแพร กีวี และอื่นๆ ที่สามารถ

เก็บเกี่ยวช่วงที่ยังดิบ เมื่อทิ้งระยะจะค่อยๆ สุก

ตามธรรมชาติ ในทางกลับกันผลไม้แช่แข็ง โดย

เฉพาะจากฟาร์มที่ Daily Harvest มีพันธสัญญา

ด้วยจะเน้นเกบ็เกีย่วตอนสกุจดัแล้วเท่านัน้ซึง่เป็น

ช่วงที่พืชผักผลไม้จะสั่งสมวิตามิน แร่ธาตุ และ

คณุค่าทางอาหารแบบเต็มเป่ียม (ต่างจากการเกบ็

เกี่ยวก่อนเวลาท่ีคุณค่าโภชนาการจะด้อยกว่า) 

หลังจากเก็บเกี่ยวจะผ่านกระบวนการท�าความ

สะอาด และแช่แขง็ทนัทภีายใน 24 ชม.เพือ่เป็นการ

ล็อกสารอาหารไว้ให้ได้มากที่สุด

Daily Harvest เปิดตัวด้วยผลิตภัณฑ์สมูทต้ี

หลากหลายรสชาต ิส่วนผสมประกอบด้วย ผัก ผลไม้ 

และธัญพืชที่ออกแบบโดยเชฟและนักโภชนาการ 

มกีารค�านวณแคลอรคีร่าวๆ ตัง้แต่ 100-400 แคลอรี 

ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะปั่นด้วยของเหลวอะไร เช่น 

นมสด นมอลัมอนด์ น�า้มะพร้าว น�า้ผลไม้ โยเกิร์ต 

หรือน�้าเปล่า หลังจากชิมลางตลาดด้วยสมูทตี้ 

Daily Harvest ก็ขยายผลิตภัณฑ์เพิ่ม ประกอบ

ด้วย สมูทตี้ (ท�าจากผัก ผลไม้ ธัญพืช) ซุป (ผัก

แช่แขง็และธัญพชืน�ามาต้มกบัน�า้) ไอศกรมี (วตัถดิุบ

แช่แข็ง เมื่อปั่นออกมาจะได้เป็นไอศกรีมซอฟต์

เซร์ิฟ) และพาร์เฟต์ (Parfait-ขนมหวานจดัเรยีงเป็นชัน้ๆ 

ในถ้วย ท�าจากข้าวโอ๊ต เมล็ดเจีย และผลไม้) 

รายงานระบตุลาดอาหารดิลิเวอรีในสหรัฐฯ มี

มลูค่าราว 1,500 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และมผีูเ้ล่น

กว่า 150 ราย ธุรกิจของ Daily Harvest จัดอยู่ 

ในหมวดหมู่ Meal Kit หรืออาหารพร้อมปรุงที่มี 

Startup หลายเจ้าล้วนเข้าไปจบัจองพืน้ทีใ่นตลาด

อยู่แล้ว เช่น Blue Apron, Plated, HelloFresh, 

Green Chef และ Martha& Marley Spoon แต่

สิ่งที่ Daily Fresh สร้างความแตกต่างจากเจ้าอื่น

คอืการเน้นอาหารเช้าเป็นหลกั ทกุเมนเูป็นมังสวิรตัิ 

วตัถดุบิออร์แกนกิคดัสรรจากฟาร์มท่ัวประเทศโดย

ใช้ระบบ Farm-Frozen คอืผ่านกระบวนการแช่แข็ง 

ณ จุดเก็บเกี่ยว ผักผลไม้ที่เลือกเป็น Super  

Food คุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่เติมน�้าตาล 

สารกันบูด หรือสารปรุงแต่งรสใดๆ หากต้องการ

ความหวาน ทางบริษัทจะใช้น�า้ตาลจากผลไม้อบแห้ง 

เช่น อินทผลัม 

แม้จะเป็นเมนไูร้เนือ้สตัว์ แต่มกีารเพิม่โปรตนี

จากพชื เช่น ถัว่และธญัพืชลงในอาหาร และบรรจุ

ในถ้วยกระดาษ ใช้เป็นแก้วหรอืถ้วยซปุได้ เมือ่ใช้

เสร็จก็โยนทิ้งได้เลยไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม การใช้

วัตถุดิบออร์แกนิกไร้สารและใช้เวลาเตรียมแค่  

30 วนิาทกีพ็ร้อมรบัประทานท�าให้ Daily Harvest 

สามารถชูจุดขายของสินค้าได้ว่าเป็น Fast Food 

+Super Food         

สิ่งที่เหมือน Meal Kit เจ้าอื่นคือการท�าธุรกิจ

ในรปูแบบ Subscription หรอืการสมัครสมาชกิ ซึง่ 

Daily Harvest ให้บรกิารทัง้รายสปัดาห์ (6-12 ถ้วย 

เฉล่ียถ้วยละ 7.99 ดอลลาร์ฯ) และรายเดือน  

24 ถ้วย ราคาถ้วยละ 6.99 ดอลลาร์ฯ สินค้า

สามารถแช่แข็งในตู้เย็นได้นานถึง 3 เดือนโดย 

ไม่สญูเสยีคณุค่าทางอาหาร ส�าหรบัลกูค้าเป้าหมาย

ประกอบด้วยครอบครวัทีผู่ป้กครองไม่ค่อยมเีวลา 

หนุม่สาวคนท�างานท่ีหาเวลายาก และกลุม่คนสงูวยั

ที่เกษียณแล้วซึ่งก�าลังมองหาความสะดวกในการ

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

เรเชลผู้ก่อตั้ง Daily Harvest เล่าว่า สองสิ่งที่

เธอทุ่มเทในช่วงแรกของการด�าเนินธุรกิจคือ การ

เผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบัประโยชน์ของอาหารแช่แขง็ 

และการวางแผนเพ่ือท�าให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน

กับรายอื่นในตลาดได้

โอกาสและจังหวะมาถึงเมื่อ  Angel Investor 

หรือนักลงทุนอิสระจ�านวนหนึ่งมองเห็นศักยภาพ

ของ Daily Harvest จึงยื่นมือเข้ามาช่วยด้านเงิน

ทนุ ในบรรดานกัลงทุนอสิระทีว่่ารวมถงึบคุคลมชีือ่

เสียงระดับ A-List ในสังคม ได้แก่ กวินเน็ธ  

พัลโทรว์ และเซเรนา วิลเลียมส์ ซึ่งการลงทุน 

ของคนดังท้ังสองช่วยตอกย�้าภาพลักษณ์ในทาง

บวกของ Daily Harvest โดยเฉพาะกวนิเนธ็ทีช่่วง

หลงัผนัตวัเองมาเป็นกูรดู้านสขุภาพ ท�าแมกกาซนี 

Goop ที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการกนิดีอยู่ดี จึงเป็น

เสมือนตัวแทนที่รับรองคุณภาพสินค้าของ Daily 

Harvest เพราะหากไม่ดีจริง ดาราดังฮอลลีวู้ด 

คงไม่ร่วมลงทุนด้วย จากที่ผลิตและจัดส่งเฉพาะ

ในนิวยอร์ก ปัจจุบัน  Daily Harvest ขยายธุรกิจ

ในสเกลที่ใหญ่ข้ึน มีพันธมิตรเป็นฟาร์มต่างๆ  

และสามารถจัดส่งสินค้าให้สมาชิกใน 32 รัฐ 

ทัว่ประเทศ เรเชลมีแผนจะขยายบริการให้ครอบคลุม

มากขึ้น เธอท้ิงท้ายค�าแนะน�าส�าหรับ Startup  

ทีต้่องการเริม่ธรุกจิว่า “เมือ่คดิจะท�าธรุกิจ จงเชือ่ใน

สัญชาตญาณตัวเอง” 
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สูตรความส�าเร็จธุรกิจจิวเวลรี่ฉบับ

อิง-ยลวารี สัตยนาวิน
คุณพ่อ

“คณุพ่อสอนมาตลอดว่า กฎทีจ่ะท�าให้เรากลายเป็นคนโดยสมบรูณ์ คอื 1.เป็นคน

ด ีถ้าเราเป็นคนด ีกจิการเรากจ็ะไปได้ด ีเจรญิรุง่เรอืง 2.มีพลัง หมายถงึ มร่ีางกาย

และจติใจทีพ่ร้อมส�าหรบัท�างาน และ 3.มวีนิยั รกัษาหน้าทีข่องตนเอง รูว่้าหน้าที่

ของตนเองคอือะไร เช่น มงีานกต้็องท�างาน เป็นลกูกต้็องท�าหน้าทีล่กู เป็นภรรยา

กต้็องท�าหน้าทีภ่รรยา ส่วนในมุมของการท�าธรุกจิ คณุพ่อเป็นทีป่รกึษาในหลายๆ 

เรือ่ง เช่น การลงทนุ การพดูคยุกบัโรงงานจีน รวมทัง้แนะน�าไอเดียในการขายอย่าง

การท�าให้ลกูค้ารูส้กึว่า จวิเวลร่ีของเราสามารถใช้ได้ตลอดกาลด้วยการให้บริการชุบ 

เปล่ียนสีพลอย และการบรกิารอืน่ๆ ซึง่เราจะดแูลตลอดอายกุารใช้งานจวิเวลรีช่ิน้นัน้”

ครอบครัว
“องิมคีรอบครัวเป็นแรงบนัดาลใจในการท�างาน เพราะอยากให้ครอบครวัมคีวามสขุ

ไปกับการเห็นอิงประสบความส�าเร็จในการท�าสิ่งที่รัก คุณพ่อเป็นต้นแบบ 

ในด้านการท�างาน เป็นคนที่แข็งแกร่ง กระฉับกระเฉง ท�างานเก่ง ขณะที่คุณแม่

เป็นต้นแบบในเรื่องความโอบอ้อมอารี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ใจดี และคิดถึงผู้อื่น

อยู่เสมอ ซึ่งอิงได้น�ามาปรับใช้กับการดูแลพนักงานโดยจะดูแลทุกคนเหมือน

คนในครอบครัว อิงจะวดัประสิทธภิาพการท�างานของพนกังานแต่ละคนผ่านผลงาน 

ดังนั้น ทุกคนจึงค่อนข้างมีอิสระในการท�างาน เข้างานกี่โมงก็ได้ แต่งตัวแบบไหน

ก็ได้ แต่งานที่ออกมาต้องมีคุณภาพ”

การท่องเที่ยว
“อิงเป็นคนชอบท่องเทีย่วมาก แรงบนัดาลใจในการออกแบบคอลเลกชนัจิวเวลรี่

จึงมาจากสิ่งที่ได้เจอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว เช่น วัฒนธรรมใหม่ๆ อิง 

ชอบไปเที่ยวทะเล ทะเลที่ชอบที่สุด คือ โครอน ไอส์แลนด์ หมู่เกาะปาลาวัน 

ประเทศฟิลิปปินส์ ทะเลที่นี่ใสมาก แค่ด�าน�้าตื้นๆ ก็มองเห็นสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล 

เช่น เต่า ปลากระเบน และปะการัง ความพีกอีกหนึ่งอย่างของที่นี่ คือ ทุกคืน

ท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยค้างคาวเพราะค้างคาวจะบินออกหาอาหาร และในยาม

พระอาทิตย์ตกดิน ท้องฟ้าจะเป็นสีแดงซึ่งสวยมาก”

สิ่งที่รัก
“ถ้าส่ิงทีท่�าคือส่ิงทีรั่ก เราจะประสบความส�าเร็จได้ไม่ยาก เพราะทุม่เทท�าอย่างเตม็ที่ 

และมีความสุขที่ได้ท�า อิงชอบจิวเวลรี่จึงเลือกท�าธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งนี้โดยเริ่มจาก 

การเปิด Haus of Jewelry จุดเด่นของจิวเวลรี่ที่ขายในร้านนี้ คือ เป็นจิวเวลรี่ที่

ค่อนข้างตามเทรนด์จึงท�าให้ใส่ง่าย และราคาเอื้อมถึงได้ หลังจากเปิด Haus of 

Jewelry ได้สักระยะก็ท�าแบรนด์จิวเวลร่ีของตัวเองชื่อ Yolwaree โดยอิงจะน�า 

เรือ่งราวความเป็นไทยและสิง่ทีไ่ด้พบเหน็ระหว่างการเดนิทางมาเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการอออกแบบคอลเลกชันต่างๆ เช่น คอลเลกชัน Reflection การสะท้อนของน�า้ 

ทีน่�าเอาคลืน่ทะเลมาเป็นแรงบนัดาลใจการออกแบบ และต่างหปูะการังทีไ่ด้แรงบนัดาล

ใจจากปะการังในท้องทะเล”

งานศิลปะ
“อิงชอบงานศลิปะท่ีเป็นวตัถแุละเป็นรปูทรงเรขาคณติเลยท�าให้ชอบงานศลิปะ

แนว Surrealism เพราะเรามองเห็นวัตถุในภาพได้อย่างชัดเจน แต่ละภาพเรา 

ไม่ได้มองเห็นแค่เทคนิคการวาดภาพ เช่น การละเลงพู่กัน แต่ได้เห็นเรื่องราวใน

ภาพด้วย ศลิปินคนโปรด คือ Salvador Dali เอกลกัษณ์ของเขา คอื หนวดแหลมๆ 

บนใบหน้า และเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์น่าสนใจ มีความเป็นตัวของตัวเอง เขาสร้าง

โลกของเขาขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู่ในโลกที่เขาสร้างอย่างมีความสุข อิงรู้สึกประทับใจ

กับคนแบบนี้ เขามีจุดยืนของตนเองจึงมีความสุขกับสิ่งที่ท�า ซึ่งความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจ 

อยู่ที่ความรู้สึก ส่วนศิลปินอีกคนที่ชอบ คือ Alexander Calder เขาเป็นโมไบล์อาร์ทิสต์ ผลงานของเขา

จะเป็นแนวโมเดิร์นและแนวคอนเทมโพรารี่ โมเดิร์น”

Text : Kritsana S.

อิง-ยลวารี สัตยนาวิน 

สาวสวยเจ้าของ Haus of Jewelry 

มลัตแิบรนด์จิวเวลร่ีทีม่ทีัง้แบรนด์จิวเวลรี่

ไทยและต่างชาติ Yolwaree แบรนด์

จิวเวลรี่ของเธอเอง และ Haus of 

Jewelry Studio สตูดิโอถ่ายภาพ 

ธุรกิจน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นาน 

ธุรกิจของเธอประสบความส�าเร็จได้ด้วย

มี 5 แรงบันดาลใจต่อไปนี้เป็นเสมือนแรง

ผลักดันให้เธอทุ่มเทท�าในสิ่งที่รักอย่าง

เต็มความสามารถ

Inspired me
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เปลี่ยนให้ปัง...ดังให้สุด... 

หนังสือส�ำหรับกำรเปลี่ยน
 

“แป้ก” เป็น “ปัง” 

เปลี่ยนที่หลังให้เป็นที่ 1 

ค้นหำค�ำตอบได้จำกหนังสือเล่มนี้

สอบถามได้ที่      pannbooks หรือ โทร. 0-2270-1123-4

หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นน�าทั่วไป

อย่ำพยำยำมฝึกพำยเรือให้เร็วที่สุด 

ในขณะที่คู่แข่งก�าลังผลิตเรือยนต์ 

อย่ำเป็นม้ำที่วิ่งเร็วที่สุด 

ในขณะที่คู่แข่งก�าลังใช้รถยนต์ 

จงหำแนวโน้มอนำคต 

ไวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

เพื่อไปยังดินแดนใหม่ 

หำทำงใหม่ให้ธุรกิจ หูตำไว 

จะได้รอดในสงครามธุรกิจสุดหินนี้
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คงจะดีไม่น้อยถ้าผู้ประกอบการ

สามารถเปรียบเทียบและค�านวณ 

ค่าขนส่งให้เสร็จสรรพได้ในเว็บไซต์

เดียว เพราะท�าให้สามารถเลือกบริการ

ขนส่งได้เหมาะสมกับราคาและความ

ต้องการ ไม่ต้องเสียเวลามานั่ง

เปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละขนส่ง 

ให้วุ ่นวายเหมือนเมื่อก่อน

จากเสยีงของความต้องการนีท้�าให้ ธรีวฒุ ิจนัทดษิฐ์ สทุธเิกียรติ 

จนัทรชยัโรจน์ และ อภชิญา วศิษิฎ์พรอนนัต์ ตดัสนิใจสร้างเวบ็ไซต์

เปรียบเทียบราคาขนส่งแบบครบวงจร โดยเว็บไซต์ที่ว่านี้มีชื่อเรียก

สั้นๆ ว่า Shippop มีบริการหลักอย่างการเปรียบเทียบราคาขนส่ง

แต่ละเจ้าในไทย ซึ่งครอบคลุมกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทขนส่ง

ในไทย ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจงึมัน่ใจได้ว่ามบีรษิทัขนส่งให้เลือกใช้

บริการหลากหลายตามต้องการอย่างแน่นอน 

ส�าหรับข้ันตอนการค�านวณราคาค่าขนส่งก็แสนง่ายเพียง  

1.ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลจุดหมายปลายทางที่พัสดุส่งถึง ขนาด

กล่อง และน�้าหนักของพัสดุ เมื่อกรอกข้อมูลเหล่านี้เรียบร้อย ระบบ

จะท�าการค�านวณค่าขนส่งของแต่ละบรษัิทขนส่งให้ทนัท ี2.เลอืกว่า

จะให้พนักงานของบริษัทขนส่งที่เลือกใช้บริการเข้ามารับพัสดุถึง

หน้าบ้าน หรือไปส่งพัสดุที่จุดรับพัสดุของบริษัทขนส่งนั้นๆ ด้วย

ตนเอง (ในกรณทีีส่่งพสัดกุบัไปรษณย์ีไทย ผูป้ระกอบการไม่ต้องเสยี

เวลาต่อควิ เพราะมช่ีอง Fast Lane ส�าหรบัผูป้ระกอบการทีใ่ช้บริการ 

Shippop) 3.เลือกบรษิทัขนส่งทีต้่องการใช้บรกิาร 4.ก�าหนดจ�านวน

เปรียบเทียบการขนส่ง 

จบในเว็บเดียว

วนัในการจดัส่งพสัดุ และ 5.ช�าระเงนิค่าขนส่งผ่านเวบ็ไซต์ Shippop 

โดยผูป้ระกอบการสามารถช�าระเงนิได้ทัง้บตัรเครดติและบตัรเดบติ 

ในส่วนของจุดเด่นอื่นๆ ผู้ประกอบการสามารถสร้างใบปะพัสดุ

ได้เอง แจ้งเลข Tracking กับลูกค้าได้ทันที ติดตามพัสดุได้ง่ายๆ 

ผ่านเวบ็ไซต์ Shippop และส�าหรบัผู้ประกอบการท่ีส่งสนิค้าประมาณ 

3,000-4,000 ชิ้นต่อเดือน ทาง Shippop จะท�าการเปิดเครดิตเทอม

ให้โดยจะวางบิลค่าขนส่งทั้งหมดของเดือนนั้นในเดือนถัดไป

“ตอนนี ้Shippop มผีูใ้ช้งานในไทยมากถงึ 4,000 ยเูซอร์ ซ่ึงเป็น

ไปตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ และได้ขยายตลาดไปยงัสองประเทศเพ่ือน

บ้านอย่างสงิคโปร์และมาเลเซยี เพราะตลาดอ-ีคอมเมร์ิซของทัง้สอง

ประเทศก�าลงัเตบิโตเช่นกนั ส่วนเป้าหมายการเตบิโตของ Shippop 

ในปีหน้า เราตั้งใจให้เติบโตมากกว่าปีนี้โดยคาดหวังว่าจะสามารถ

เตบิโตได้เดอืนละ 30 เปอร์เซน็ต์เป็นอย่างน้อย อย่างไรกด็ ีหลงัจาก

เปิดตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศท�าให้เหน็ถงึความแตกต่าง

ของผู้บริโภคไทยที่ยังต้องการช�าระเงินปลายทางเพราะไม่ไว้วางใจ

ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ส่วนผู้บริโภคในสิงคโปร์และมาเลเซีย

ต้องการช�าระเงินปลายทางในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครั้งแรก  

แต่หลงัจากนัน้พวกเขาไม่ต้องการแล้วเพราะเชือ่ใจร้านค้าออนไลน์

ที่สั่ง” สุทธิเกียรติกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความยากง่ายของการท�าเว็บไซต์ Shippop  

สุทธเิกียรตบิอกกับเราว่า การพฒันาระบบ Shippop นัน้ไม่ใช่เร่ืองยาก

แต่อย่างใด แต่เรือ่งการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคต่างหาก

ท่ีท�าได้ค่อนข้างยาก เพราะผู้คนยังคุ้นเคยกับระบบขนส่งแบบเดิม

จึงไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น สิ่งที่ Shippop ต้องท�าให้ได้ 

คอืการน�าเสนอให้ทราบว่า Shippop เข้ามาช่วยให้ระบบขนส่งดขึีน้

กว่าเดิมอย่างไร และพวกเขาจะได้รับประโยชน์อะไรจากการ

เปลี่ยนแปลงนี้

ด้วยแนวคดิทีโ่ดดเด่นและเหน็ผลจรงิทางธรุกจิ ท�าให้เม่ือ Shippop 

เข้าร่วมโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง  

ภายใต้คอนเซปต์ “ท�าได้เลย ท�าได้เร็ว ท�าได้จริง” ในปีนี้ จึงท�าให้

ทีม Shippop สามารถคว้ารางวลัชนะเลศิ ได้รบัเงินทุน 1,000,000 บาท  

และเข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 

“พวกเราตัดสินใจเข้าร่วมโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs 

Startup ตัวจริง เพราะวิสัยทัศน์ของธนาคารออมสินตรงกับ 

วสิยัทศัน์ของเรา นัน่คอื ต้องการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ ซึง่ Shippop 

ต้องการเข้ามาช่วยเหลอืผูป้ระกอบการในเรือ่งการขนส่งให้สามารถ

ท�าได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา”

โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงน้ัน 

ธนาคารออมสินต้องการส่งเสริมให้เป็นเวทีส�าหรับคนรุ่นใหม่ที่มี

ความคิดสร้างสรรค์ด้านแนวคิดท�าธุรกิจ นอกจากเงินทุนประเดิม

ในการท�าธรุกจิแล้ว ยงัมกีารให้ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการท�าธรุกจิ

จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทางธุรกิจ ซึ่ง Shippop ก็ได้รับโอกาสนั้น 

 “เราได้รับค�าแนะน�าดีๆ จากกรรมการด้วย เช่น การเตรียม

ความพร้อมในการรบัมอืกับยกัษ์ใหญ่ทีอ่าจเข้ามาเป็นคูแ่ข่ง ไม่เพยีง

เท่านี ้ในช่วงทีเ่ข้าแคมป์ ทางโครงการได้เชญิผูท้ีม่ปีระสบการณ์ด้าน

ต่างๆ มาพูดให้ความรู้ เช่น นักลงทุนที่พูดในเรื่องการเข้าไปลงทุน 

ท�าให้รู้ถึงสิ่งที่นักลงทุนต้องการ และเทคนิคการท�าให้สิ่งที่เราท�า 

เข้าตานักลงทนุ และยงัมคีอร์สอบรมดีๆ  อย่าง 5 กลยุทธ์การตัง้ราคา 

การวางแผนธุรกิจ และการจัดการบัญชีให้เรียน ซึ่งการเข้าคอร์ส

เหล่านีท้�าให้เราได้เรยีนรูใ้นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มากๆ ต่อส่ิงท่ีเราท�า” 

สุทธิเกียรติกล่าวในตอนท้าย
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มีผู้ประกอบการจ�านวนไม่น้อย

ที่ตกเป็นเหยื่อของการโกงเงินจากคนในองค์กรของตัวเอง 

โดยบางรายอาจถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิต

ไปใช้จ่ายโดยแทบจะไม่รู้ตัว

ซึง่อาจเป็นเพราะความเช่ือใจ วางใจ ไว้ใจ จากการท่ีท�างานร่วม

กันมานาน รวมถึงไม่คาดคิดว่าธุรกิจเล็กๆ แบบเราจะถูกเพ่งเล็ง

การโกงจากใครได้ แต่อย่าลมืว่าจะมากจะน้อย “เงนิกค็อืเงนิ” ทัง้นี้

ต้องบอกว่า ไม่ใช่แค่ข้อมูลหรือเงินของเราเพียงอย่างเดียวที่ถูกเพ่ง

เลง็ หากเรายงัมข้ีอมลูท่ีมค่ีาของลกูค้า เช่น ข้อมลูด้านการเงิน และ

ข้อมูลความลับต่างๆ ก็มีโอกาสถูกลูกจ้างโจรกรรมไปใช้ประโยชน์

หรือน�าข้อมูลไปขายเพื่อสร้างรายได้เข้ากระเป๋าของตัวเองได้ ใน

ขณะที่ธุรกิจของเราก็จะต้องเสียชื่อเสียงไปเต็มๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้

ในส่วนของธุรกจิทัว่ๆ ไป หากเราเปิดบตัรเครดติหรอืบตัรเดบิต

ไว้ส�าหรับท�าธุรกิจ ต้องระมัดระวังให้ดี ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีความ

ระมัดระวังในการเช็กยอดการใช้เงินจากบัตรเครดิตอยู่แล้ว ขณะที่

บัตรเดบิตจะมีความปลอดภัยในการใช้งานน้อยกว่า จึงสบช่องให้

ขาทุจริตทั้งหลายชื่นชอบบัตรเดบิต เพราะสามารถเบิกเงินโดยตรง

จากบัญชีก็ได้ รูดซ้ือของก็ได้ ฟังดูแล้วอันตรายจนไม่น่าเปิดบัตร

อะไรเลยใช่ไหมล่ะ แต่ลองมาดูวิธีการป้องกันการโกงจากเรื่อง 

เหล่านี้กันดีกว่า

จ�ำกัดกำรใช้บัตรเครดิตของพนักงำน

หากเรามีบัตรเครดิตส�าหรับการท�าธุรกิจ และหัวหน้าแผนก 

ทกุแผนกสามารถน�าไปใช้งานได้ ต้องบอกว่าเส่ียงต่อการถกูจารกรรม

ข้อมูลเป็นอย่างมาก และถ้าเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวข้ึนมาจรงิๆ แล้วก็

จับมือใครดมได้ยากด้วย ยิ่งมีคนมีโอกาสได้ถือบัตรมากขึ้นเท่าไหร่ 

โอกาสที่จะถูกน�าไปใช้เพ่ือเร่ืองส่วนตัวก็จะยิ่งมากข้ึนเท่านั้น  

(ไม่ควรใช้กฎรับผิดชอบร่วมกัน เพราะสุดท้ายพนักงานจะทะเลาะ

กนัเองได้) ในเรือ่งนีวิ้ธีป้องกนัคอื ให้สทิธ์ิในการใช้งานเพียงคนเดียว 

เวลาใครต้องการซือ้อะไรกต้็องขออนญุาตจากผูไ้ด้รบัมอบหมายให้

ถือบัตร

ส�าหรบับางบรษิทัทีต้่องออกบตัรเครดติให้ส�าหรบัทกุฝ่าย กค็วร

จ�ากดัวงเงนิเท่าทีจ่ะใช้ และให้อ�านาจการเก็บรกัษาไว้ทีห่วัหน้าฝ่าย 

เพือ่ให้มผีูรั้บผดิชอบโดยตรงหากเกิดความผดิพลาดและระมดัระวงั

ค่าใช้จ่าย ซึง่หากมค่ีาใช้จ่ายประหลาดๆ หวัหน้าฝ่ายย่อมต้องตรวจ

สอบเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเดือดร้อนอยู่แล้ว 

อีกแนวทางที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ ให้พนักงานใช้บัตรเครดิต

ของตวัเองในการซ้ือของ แล้วน�ายอดจากบัตรเครดิตของตวัเองพร้อม

ใบเสร็จมาเบิกค่าใช้จ่ายกับบริษัท วิธีนี้จะช่วยป้องกันการจารกรรม

ข้อมูลบัตรเครดิตของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง

เปล่ียนจำกบัตรเดบิต เป็นบัตรเครดิต

อย่างที่บอกในตอนต้นเอาไว้ว่า บัตรเดบิตนั้นถูกน�าไปใช้ได้ง่าย

กว่าบตัรเครดติ เพราะนอกจากจะน�าไปรดูใช้จ่ายได้แล้ว ยังมีโอกาส

ถูกขโมยเงินออกจากธนาคารได้แบบตรงๆ อีกด้วย ที่ส�าคัญคนค้า

คนขายเองก็ไม่ค่อยสนใจจะตรวจสอบลายเซ็นหลังบัตรเวลามีการ

รูดบัตรเดบิต (แต่จริงๆ แล้วการรูดบัตรเครดิตก็ไม่ค่อยมีใครสนใจ

เหมือนกัน) 

นอกจากนี้ พฤติกรรมการรูดบัตรเดบิตส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อ

สินค้าในราคาท่ีไม่สูงมาก ถ้าเจ้าของบัญชีไม่ระวังตรวจสอบโดย

ละเอียด กแ็ทบจะไม่รูเ้ลยว่าเงนิหายไปเท่าไหร่ หายมานานแล้วหรอื

ยัง รวมมูลค่าความเสียหายอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ เป็นต้น

ติดตำมกำรใช้เงิน

วิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการถูกโกงเงินได้ดีที่สุดคือ การ

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายอย่างสม�่าเสมอ โดยอาจจะลงมาดูแลเรื่องการ

ช�าระเงนิให้ละเอยีดรอบคอบด้วยตวัเอง หรอืจะมอบหมายงานนีใ้ห้

กับมืออาชีพ หรือผู้ท่ีเช่ียวชาญด้านการเงินอย่างแผนกบัญชีก็ได้ 

และหากพบอะไรที่แปลกๆ และดูไม่ชอบมาพากล ในฐานะที่เรา

เป็นเจ้าของก็ควรลองตรวจสอบดูสักนิด และอนุญาตให้ผู้ที่รับผิด

ชอบสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่น่าสงสัยได้ทันที เรื่องของค�าว่า

เงินนั้น ไม่เข้าใครออกใคร ถึงจะวางใจได้แต่ก็ไม่ควรจะเชื่อใจจน

สนิท ต้องพยายามดูให้ละเอียดรอบคอบ เพราะเงินทุนก็เปรียบ

เสมือนรากฐานของทุกธุรกิจ ที่ส�าคัญหากเจอการทุจริตมีการปลด

พนักงานออก ต้องไม่ลืมที่จะเปลี่ยนแปลงรหัสที่มีความส�าคัญต่อ

การท�าธุรกิจของบริษัท และต้องแจ้งข่าวสารนี้ไปยังบริษัทที่ท�าการ

ซื้อ-ขายด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทีหลัง

ทั้งนี้จากการศึกษาของ Federal Reserve หรือธนาคารกลาง

สหรัฐฯ พบว่า เมื่อเราใช้บัตรเครดิตของบริษัท (หรือเงินของบริษัท) 

ในการซื้อสินค้า จะซื้อเป็นจ�านวน 2 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้บัตร

เครดติของตวัเอง หมายความว่าเมือ่ไม่ใช่เงินของตวัเอง เราจะกล้า

จ่ายเงนิมากขึน้เป็น 2 เท่า ดงันัน้ การมขีัน้ตอนตรวจสอบทีเ่ข้มงวด 

จะช่วยให้พนักงานเกิดความระมัดระวังในการใช้เงินได้

 การหาวิธีป้องกัน หรือลบช่องโหว่เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะโกง หา

โอกาสโกงได้ยากขึ้น เป็นส่ิงส�าคัญมากๆ เพราะถ้าเงินทยอยไหล

ออกไป ก็เหมือนความมั่นคงทางธุรกิจที่ค่อยๆ พังทลายลงไป 
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ตรงนีน่้าจะเป็นจุดทีท่�าให้โลกเปลีย่นไปคอืเริม่ต้นธุรกจิเกีย่วกบั

การเงินได้ง่ายขึ้น”

นอกจากอุตสาหกรรมการเงินที่กล่าวถึงกันกว้างขวางแล้ว 

ในมุมมองของอลัน เทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถน�ามาใช้ได้

กับแทบทุกธุรกิจ โดยเขาให้ความเห็นว่าธุรกิจหรืองานที่จะได้

รับประโยชน์ที่สุด คือ 1.โลจิสติกส์ ที่จะท�าให้รู้ว่าสินค้าอะไร

เป็นมายังไง ส่งไปถึงไหนแล้ว 2.งาน HR ซึ่งจะต้องพ่ึงพาข้อมูล

ส่วนบุคคลในการยื่นใบสมัครงาน ถ้ามีเทคโนโลยีบล็อกเชน 

ข้อมูลนี้จะถูกบันทึกไว้ตั้งแต่แรกว่าไปท�าอะไรที่ไหนมา  

และ 3.งานการกุศล ที่จะได้รู้ว่าเงินไหลมาจากไหนไปที่ไหน 

มีความโปร่งใสมากขึ้น 

 ส�าหรับประเทศสิงคโปร์นั้น เนื่องจากทางรัฐบาลสิงคโปร์มี 

นโยบายส่งเสรมิสนบัสนนุ Startup อยูแ่ล้ว ฉะนัน้ถ้ามเีทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้ามา กฎระเบียบอะไรที่จะเป็นอุปสรรคก็จะเปิดให้ 

เท่าทีจ่ะเปิดได้ เพือ่ดวู่าเทคโนโลยีจะโตไปในทศิทางใด จากน้ัน

ค่อยก�าหนดกฎระเบยีบใหม่ตามมา การมาของเทคโนโลยบีลอ็ก

เชนก็เช่นเดียวกัน 

“คือรัฐบาลช่วยผลักดัน Startup เต็มที่ เหมือนตอนโมไบล์

แอพฯ เข้าใหม่ๆ กไ็ม่รูห้รอกว่าจะไปทางไหนด ีเนือ่งจากเทคโนโลยี

ใหม่ ส�าหรับบล็อกเชนที่สิงคโปร์มีจัดอีเวนต์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง 

เกี่ยวกับบล็อกเชน และ Crypto Currency โดยมีคนมาร่วม 

50-60 คน คนไปในอีเวนต์ส่วนใหญ่ก็เพื่อจะท�าการเสนอขาย

เหรียญในระยะเริ่มต้น หรือ ICO (Initial Coin Offering)” 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก ดังนั้น ถ้า

มีอะไรใหม่ๆ ข่าวจะแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว และทุกคนอยาก

จะลอง แต่กระนั้นคนสิงคโปร์ก็ใช่ว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนง่ายๆ 

ซึง่อลันเชือ่ว่า คนในหลายประเทศกเ็ช่นกนัเขาจงึบอกว่าเทคโนโลยี

บล็อกเชนอาจจะต้องใช้เวลาเหมือนเช่นเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ ที่

กว่าจะได้รับความนิยมต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง 

ไม่ว่าจะยุคไหน การมีคอนเน็กชัน การสร้างความสัมพันธ์

ทางธรุกจิ สร้างพนัธมติร จนถึงการสร้างคูแ่ท้ทางธุรกจิ Business 

Matching ก็ยังส�าคัญเสมอ 

จากประสบการณ์ทีไ่ด้คลุกคลีกับวงการธรุกิจ SME 10 กว่าปี 

ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการ ทัง้ในฐานะทีเ่ป็นลูกค้าและเป็น

ผู้เข้ารับการอบรม ได้พบนักธุรกิจหลายท่านที่เติบโตได้รวดเร็ว 

เพราะการมีเพื่อนนักธุรกิจมาร่วมกันต่อยอดเติมเต็มส่วนที่ขาด

ไป หรือร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการลกูค้า หรอืช่วยพยงุในยามเกิดวกิฤตช่วยซือ้สตอ็กสนิค้า

ได้เงินมาหมุนเวียนมากขึ้น หรือแม้แต่ Startup ที่ต้องการเข้าสู่

ตลาดอย่างรวดเร็ว ต้องการหาคนมาทดลองใช้ การทดสอบ

ตลาดกต้็องอาศยัเพ่ือนอาศยัพนัธมติรธุรกจิช่วยแนะน�า และการ

เชื่อมต่อจุดไปยังนักลงทุนที่จะมาร่วมทุนในช่วงแรก

ดงันัน้ การเรยีนรูท้ีจ่ะสร้างคอนเนก็ชนั เป็นรากฐานของการ

สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่ส�าคัญ ขอยกตัวอย่าง

การท�า Business Matching หรือการจัดคู่ธุรกิจ ที่ปรึกษาเรื่อง

การจัดคู่ธุรกิจจะแนะน�าให้ ท�า Connection Matching ก่อน

การท�า Business Matching เพราะโลกหลังยุคอินเทอร์เน็ตมา

สู่ยุคโซเชียลมีเดีย โลกธุรกิจและโลกของความสัมพันธ์ส่วนตัว

ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน ย่ิงเป็นโอกาสที่จะท�าให้การขยายธุรกิจไป

ได้ไกลขึน้และสะดวกขึน้หากเราเรยีนรูก้ารสร้างคอนเนก็ชนัทาง

ธุรกิจอย่างถูกวิธี ในตอนต่อๆ ไป ผมจะขอน�าเทคนิคต่างๆ ใน

การสร้างคอนเน็กชันและเล่ากรณีศึกษาต่างๆ ของการสร้าง 

จุดเชื่อมต่อทางธุรกิจให้เติบโต

ส�าหรับคนโสดหรือคนทียั่งไม่พบคู่แท้ ผมขอส่งท้ายบทความ

ด้วยเคล็ดลับในการหาคู่แท้ของชีวิต การจะมีโอกาสได้พบคู่แท้

ของชีวิตได้นั้นต้องชนะตัวเอง ให้ได้ก่อน เราต้องนับถือตัวเอง

พร้อมท่ีจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนท่ีประสบความส�าเร็จได้ด้วย

ตัวเองก่อนจะเป็นแรงดึงดูดคนที่ประสบความส�าเร็จเหมือนกัน 

มองหาคนทีช่นะตวัเองประสบความส�าเร็จด้วยตวัเองเหมอืนกัน

และเมื่ออยู่ร่วมชีวิตกันและเสริมซึ่งกันและกันเติมเต็มซึ่งกัน 

และกัน นั่นคือ คู่แท้ 

คู่แท้ไม่ได้เกิดจาก เราขาดแล้วเรามองหาคนมาเติม เพราะ

หากคนหนึง่ขาดอกีคนต้องเตมิ นัน่คอืเราไปพึง่พงิเขา หากขาดกัน

ไม่ได้เราไม่เรียกคูแ่ท้ แต่เป็นคูก่รรม ต้องพึง่พงิกนัตลอดไป 

การหาคู่แท้ของการท�าธุรกิจ...ก็เช่นกัน ขอให้ทุกท่านเจอ 

คู่แท้โดยเร็วครับ 
Text : โอ วีระ เจียรนัยพานิชย์  

Head of SME Networking Development ธนาคารกสิกรไทย  

นักการตลาดนักสร้างเครือข่ายธุรกิจ twitter.com/oweera facebook.com/

smenetworkingthailand

คุณพบคู่แท้ (ในธุรกิจ)  

แล้วหรือยัง

ในยุคที่ใครๆ ก็พูดถึงบล็อกเชนว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนโลก 

เจนโชติ ศรีพรประเสริฐ ผู้พัฒนานวัตกรรมขององค์กร จึงไม่พลาดที่จะเชิญ 

อลัน ลี ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรม Fintech และ Proptech 

จากประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในประเทศชั้นน�าด้านเทคโนโลยีของโลกบล็อกเชนมาร่วม

พูดคุยด้วยในงาน Getting to Know Blockchain 

อลันบอกว่า ความส�าคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชนคือการ 

กระจายออกจากศนูย์กลาง จากเทคโนโลยีปัจจบุนัทีจ่ะมเีซร์ิฟเวอร์

ของตนเอง แต่ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเซิร์ฟเวอร์จะกระจายอยู่

กบัทกุคน จะไม่มศีนูย์กลางต่อไปแล้ว จงึท�าให้ปลอดภยัจากการ

โจมตีจากตรงกลาง ดังนั้น การมาของเทคโนโลยีบล็อกเชนจึง

ท�าให้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ง่ายขึ้น ขณะที่ธุรกิจเดิมต้องปรับตัว

“อย่างเช่น ธนาคารที่ต้องมีโครงสร้างใหญ่ลงทุนเซิร์ฟเวอร์

ของตนเอง แต่เมื่อเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนใครๆ ก็สามารถมา

ต้ังธนาคารได้ แล้วเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเหมือน ซาโตชิ  

นากาโมโตะ ผูส้ร้างบทิคอยน์สกุลเงนิแรกของโลก ตัง้แต่ต้น เพราะ

มเีครือ่งมอืส�าหรบัท�าเหรยีญของตนเองอยูแ่ล้วกเ็อาเคร่ืองมอืนัน้

มาท�า ท�าให้เราสามารถเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินขึ้นมาได้  

บล็อกเชนท�ำให้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ง่ำยขึ้น
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Text : Ratchanee / Photo : Vipa Vadi

โปรดักต์สัตว์ป่า งานขายไอเดีย

UNMELT

ด้วยความที่ร�่าเรียนมาทางด้านกราฟิกดีไซน์ แต่หลงรักการเดินทางท่องเที่ยว อีกทั้งยัง

มีความคิดไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร จากข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้ กิ๊บ-กรณิสา มงคลพรอุดม 

จึงคิดหาความลงตัวระหว่างความชอบและสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ จนมาลงตัวท่ี 

Unmelt งานโปรดักต์รูปสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเหล่าสัตว์ป่า หมอนสัตว ์

น่ารักๆ ปลอกแก้ว ส่วนผสมที่ตอบโจทย์ความต้องการของเธอได้

อนัทีจ่รงิกรณสิาเร่ิมต้นชิน้งานแรกด้วยปลอกแก้วกาแฟโดยเกดิจากปัญหาส่วนตวั

ที่ต้องปั่นจักรยานไปซื้อกาแฟมาดื่มที่บ้านทุกวัน ซึ่งกว่าจะถึงบ้านปรากฏว่าน�้าแข็ง 

กล็ะลายแถมยงัถอืล�าบากอกีต่างหาก จงึมไีอเดยีทีจ่ะท�าแก้วเกบ็ความเยน็ทีม่หีหูิว้ โดย

พยายามสรรหาวัสดุต่างๆ และมาลงตัวแก้วไม้ก๊อกที่ข้างในเป็นพีวีซีและโฟมเก็บความเย็น

อีกชั้นหนึ่ง ท�าให้ปลอกแก้วนี้เก็บความเย็นได้ถึง 4 ชั่วโมง โดยมีทั้งขายส่งให้ร้านกาแฟ ขายปลีก

ออนไลน์ และจับพลัดจับผลูรับออร์เดอร์ใหญ่ติดโลโก้ให้กับลูกค้า จึงเป็นที่มาของแบรนด์ Unmelt แต่

เมื่อท�าไปสักพักเธอกลับรู้สึกอิ่มตัว จึงคิดพัฒนาโปรดักต์ใหม่ที่เป็น Passion ของตัวเองและเป็นสิ่งที่

ถนัดขึ้นมา 

“อยากท�าอะไรที่ท�าทุกวันแล้วไม่เบื่อ มันเป็น Passion ของเราจริงๆ ช่วงนั้นเริ่มเดินทางแบ็กแพ็ก

กับเพื่อนๆ หลงรักสัตว์ป่าและธรรมชาติก็เลยคิดว่าอยากเอามาผนวกกับทักษะของตนเอง ออกแบบ

เป็น มีทีมช่าง จึงท�าเป็นกระเป๋าสัตว์ โดยมีคอนเซปต์ว่า ออกแบบโปรดักต์ที่เป็นสัตว์ป่าที่มีถิ่นก�าเนิด

อยู่ทั่วโลก อยากให้สิ่งทีเ่ราท�าเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้ทุกคนออกเดินทางท่องเทีย่วไปหาธรรมชาติ 

พอท�าเสร็จก็เอาไปเช็กอินตามที่ต่างๆ ที่เป็นถิ่นก�าเนิดของเขา”

เมื่อความคิดลงตัวกรณิสาจึงเปลี่ยนคอนเซปต์โปรดักต์ใหม่ แตกไลน์ออกมาเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับ

สัตว์ป่าต่างๆ เช่น โปรดักต์กระเป๋า เป็น Wildkeeper โปรดักต์หมอน เป็น Wildpillow และปลอกแก้ว 

เป็น Wildcase ภายใต้แบรนด์เดิมคือ Unmelt โดยเธอจะออกแบบเองด้วยการศึกษาวาดจากสัตว์ป่า

จริงๆ ให้มีลักษณะคล้ายที่สุด ผสมผสานกับเทคนิคการปักผ้า เพื่อให้เกิดการผสมผสาน Texture ผ้า

ที่น่าสนใจและมีความแตกต่าง  

“ใน Story ของแบรนด์จะเล่าเรือ่งการเดนิทางโดยให้โปรดกัต์เป็นผูเ้ล่าเรือ่ง โดยการเอาไปเชก็อนิที่

ต่างๆ เช่น กระเป๋าน้องหมีไปเช็กอินที่แคนาดา แล้วให้กระเป๋าน้องหมีรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว และต่อ

ไปอาจจะไม่ใช่สัตว์ป่า แต่เป็นใบไม้ ต้นไม้ในป่า ซึง่เราพยายามออกแบบโปรดกัต์ให้ใช้งานได้มปีระโยชน์

ไม่ใช่แค่น่ารกัอย่างเดยีว อย่างกระเป๋านอกจากใส่สตางค์แล้วกมี็ท่ีห้อยกญุแจด้วย เอาไปใช้ได้จริง ด้วย

ดีไซน์บวกฟังก์ชันการใช้งานท�าให้โปรดักต์ของเราตอบโจทย์ลูกค้า”

เมื่อเริ่มต้นท�าธุรกิจกรณิสาใช้เงินที่สะสมมาเพียง 5,000 บาทเพื่อท�าปลอกแก้วกาแฟจากไม้ก๊อก 

ปัจจบุนัหลงัจากขยายโปรดกัต์ท�าให้เธอมรีายได้ถงึ 6 หลกั สิง่หนึง่ทีท่�าให้สามารถสร้างผลก�าไรได้มาก 

คือการบริหารจัดการที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นลีนโปรดักชั่น กล่าวคือ พยายามประหยัดต้นทุนทุกอย่าง เช่น 

ผ้าที่น�ามาใช้จะไม่เหลือเศษที่เหลือทิ้ง ถ้าเหลือชิ้นเล็กก็สามารถเอามาปักกับปลอกแก้ว ขณะเดียวกัน

สัตว์ป่าที่ท�าออกจ�าหน่ายจะมีแค่ 12 ตัวที่ขายดี ถ้าสัตว์ป่าตัวไหนมีแนวโน้มขายไม่ดี ก็จะหยุดผลิต

ทันทีแล้วออกแบบตัวใหม่มาแทนให้ได้ครบ 12 ตัวเพื่อไม่ให้ต้องเป็นภาระการสต็อกสินค้า ในวันนี้ทาง

ด้านการจ�าหน่ายนอกจากเฟซบุ๊ก อินสตาแกรมแล้ว ตอนน้ี Unmelt ยังมีวางจ�าหน่ายในร้านต่างๆ 

เช่น ร้าน Happening สาขาช่างชุ่ย The Jam Factory เป็นต้น และยังมีร้าน Megafash สิงคโปร์อีก 

5 สาขา  

ส�าหรบัเป้าหมายนัน้ กรณสิาบอกว่า จะขยายไลน์โปรดกัต์ออกไปอีก เพยีงแต่ถ้าเป็นแบรนด์อืน่อาจ

จะขยายในรปูแบบเป็นซรีส์ีของโปรดกัต์ แต่เธอวางแผนทีจ่ะขยายไปตามถิน่ทีอ่ยู ่เช่น ตัวสลอธมาจาก

ป่าเขตร้อน ก็จะขยายไลน์ออกเป็นสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าเขตร้อน คือขายเป็นพื้นที่มากกว่าที่จะขายเป็น

ไลน์โปรดักต์ เพื่อจะได้ขายได้ยกเซ็ตทีเดียว

สุดท้ายกรณิสาได้ฝากข้อคิดส�าหรับคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจในมุมมองของเธอว่า การสร้าง

แบรนด์ต้องมีคอนเซปต์ที่ชัดเจน ยิ่งมีคอนเซปต์ชัดเจน Value ก็จะยิ่งมาก ถ้าโปรดักต์อะไรที่

ท�าได้ง่ายเท่าไหร่ คนอื่นก็ท�าง่ายเหมือนกันเท่านั้น ดังนั้น ถ้าโปรดักชั่นยาก แล้วมีคอนเซปต์ที่

ชัดเจน ธุรกิจก็จะอยู่ได้  

Unmelt
Unmelt
@unmelt

อยากให้สิ่งที่เราท�าเป็นเหมือน

แรงบันดาลใจให้ทุกคน

ออกเดินทางท่องเที่ยวไปหาธรรมชาติ 

พอท�าเสร็จก็เอาไปเช็กอินตามที่ต่างๆ 

ที่เป็นถ่ินก�าเนิดของเขา
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Self-Employed

EVERYTHING EST OK 
เสื้อผ้าของสาว SEASONLESS

Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

Everythingestok
Everythingestok
@everythingestok

เวลานีเ้ส้ือผ้าสไตล์ Seasonless ทีไ่ม่ตามเทรนด์ ไม่องิฤดกูาลก�าลงัเป็นทีน่ยิมของสาวๆ 

ผู้ชอบสวมใส่เสื้อผ้าดีไซน์เรียบ แต่ดูดี มีสไตล์ ซึ่ง EVERYTHING EST OK เป็นอีกหนึ่ง

แบรนด์เสื้อผ้า Seasonless ที่สาวๆ เทใจให้ด้วยมีจุดเด่นที่ดีไซน์เรียบง่าย ตัดเย็บ

ประณีต และตัดจากผ้าทอฝีมือชาวเมืองเชียงใหม่ 

กระตั้ว-นันทพัทธ์ พนิตวรนันท์ เจ้าของแบรนด์เล่าถึงจุดเริ่มต้นการก้าวมาเป็น

ผูป้ระกอบการให้ฟังว่า เธอเคยเปิดร้านขายเส้ือผ้าแฟชัน่ซึง่ขายดทีเีดยีว แต่หลังจาก

ท�าธรุกจิแบบซ้ือมาขายไปได้สกัระยะเริม่มคีวามคดิอยากท�าแบรนด์เสือ้ผ้าของตวัเอง 

โดยเสื้อผ้าที่ท�าออกมาขายในช่วงแรกมีเพียง 1-2 แบบ เนื่องจากเป็นแบรนด์น้องใหม่

ไม่มใีครรูจั้ก เธอจึงไม่กล้าเส่ียงมากนกัเพราะกลัวเจบ็ตัวหากแบรนด์ไม่ประสบความส�าเรจ็ 

แต่หลังจากวางขาย ผลตอบรับที่ได้ถือว่าเกินคาด เธอจึงเร่ิมท�าเป็นคอลเลกชันออกมา 

ในคอนเซปต์เสื้อผ้าสไตล์ Seasonless ดีไซน์เรียบง่าย โคร่งๆ หลวมๆ สวมใส่ได้ทุกวัน และ

เสื้อผ้าทุกตัวตัดจากผ้าที่ทอโดยชาวเชียงใหม่

“ตอนนี้ EVERYTHING EST OK มี 4 คอลเลกชัน โดยคอลเลกชันแรกเน้นเสื้อผ้าลุคแคชชวล

กึ่งทางการ แมตช์ได้ง่ายกับเสื้อคลุมหรือสูทจึงใส่ไปท�างานได้ และใช้ผ้าลินินเป็นหลักเพราะใส่

สบายและดูดีแม้ผ้าจะยับ คอลเลกชันที่สองให้ลุคเป็นทางการมากขึ้น มีสีสันเยอะขึ้น และเริ่ม

น�าผ้าอื่นๆ มาใช้ผสมกับผ้าลินิน คอลเลกชันที่สามเริ่มน�าผ้าฝ้ายมาใช้ เพราะเนื้อผ้าดีไม่แพ้ผ้า

ลนินิ และได้ย้อมสผ้ีาเป็นสต่ีางๆ เพือ่ให้ลกูค้ามตีวัเลอืกมากกว่าแค่ผ้าฝ้ายสคีราม ส่วนคอลเลกชัน

สุดท้ายเป็นการหยิบแพตเทิร์นเสื้อผ้าจากทั้ง 3 คอลเลกชันมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกใจลูกค้า 

มากขึ้น เช่น กางเกงเอวสูงที่ท�าให้ดู Oversize กว่าเดิม ขาเต่อ และเอวสูงขึ้น เสื้อสายเดี่ยวที่

เพิ่มระบายและมีสีให้เลือกเยอะขึ้น และกระโปรงระบายที่น�ามาต่อยอดเป็นเดรส”

นอกจากคอลเลกชนัหลกั EVERYTHING EST OK ยงัมคีอลเลกชนัพเิศษอย่าง Classic Collection 

ที่รวมเสื้อผ้าขายดีของแต่ละคอลเลกชันไว้ด้วยกัน เช่น เสื้อสายเดี่ยวลายสกอตจากคอลเลกชัน

แรก และกระโปรงระบายจากคอลเลกชนัทีส่าม ส�าหรับเหตผุลของการท�าคอลเลกชนัพเิศษกเ็พ่ือ

รกัษาสภาพคล่องของแบรนด์ เพราะเสือ้ผ้าในคอลเลกชนันีม้ขีายทัง้ปี แบรนด์จงึมเีงนิหมนุเวยีน

อยู่ตลอด

“แม้เสื้อผ้าของเราจะไม่ตามแฟชั่น แต่หลายคนก็ยังไม่กล้าใส่ด้วยเหตุผลว่า กลัวใส่แล้วอ้วน 

เพราะเป็นเส้ือผ้า Oversize ดงันัน้ จงึต้องสือ่สารให้ลกูค้าเข้าใจว่า เสือ้ผ้า Oversize แค่ 1-2 ไซส์

จะไม่ท�าให้ดูอ้วน แต่ท�าให้ใส่สบาย ได้ลุคเท่มากกว่า อีกทั้งต้องท�าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ 

ในการใส่เสื้อผ้าของเราด้วยการให้ค�าแนะน�า เช่น การใส่กางเกงทรงกระบอกใหญ่ให้ดูสูง คือ 

ใส่กางเกงเอวสูง และถ้าอยากได้ลุคสบายๆ แต่มีสไตล์ให้แมตช์กับเสื้อยืดหรือเสื้อสายเดี่ยว”

กระตั้วใส่ใจทั้งในเรื่องของดีไซน์เสื้อผ้า คุณภาพผ้า ขั้นตอนการตัดเย็บ การให้บริการลูกค้า 

ตลอดทั้งการออกบู๊ธ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่แบรนด์ออนไลน์ละเลยไม่ได้ เพราะการออกบู๊ธเปรียบ

เหมือนการพาแบรนด์ออกไปท�าความรู้จักกับกลุ่มลูกค้า ท�าให้ลูกค้าได้เห็นได้สัมผัสกับสินค้าซึ่ง

มีผลต่อการตดัสนิใจซือ้อย่างมาก แต่ทัง้นีใ้ช่ว่าจะออกบูธ๊งานใดก็ได้ หากอยากได้กลุม่ลกูค้าตรง

ตามความต้องการต้องเลอืกงานท่ีมีกลุม่ลกูค้าของแบรนด์เดินและเป็นงานท่ีเข้ากบัตวัตนแบรนด์

“แบรนด์ของเราไม่ใช่แบรนด์แฟช่ันและกลุ่มลูกค้า คือ สาวๆ วัยท�างานไปจนถึงกลุ่ม 

คนมีอายุ งานที่ไปออกบู๊ธจึงไม่ใช่งานขายสินค้าแฟช่ัน แต่เป็นงานที่เก่ียวกับงานแฮนด์เมด  

งานคราฟต์ เช่น งาน Slow Fest ซึ่งเป็นงานแจ้งเกิดแบรนด์เลยก็ว่าได้ เพราะหลังจากไปออก 

บู๊ธในงานนี้ก็มีลูกค้าตามมาสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เยอะพอสมควร ส่วนอีกงานที่ตรงกับ 

ตัวตนของแบรนด์มาก คือ งาน Little Tree กลุ่มคนที่มาเดินงานนี้จะเป็นครอบครัวและคน

มีอายุ ซึ่งเราค่อนข้างโอเคกับการท่ีลูกค้าเป็นคุณป้า เพราะคนกลุ่มนี้ซ้ือสินค้าด้วยความชอบ

จริงๆ ไม่ใช่ซื้อเพราะเห็นเน็ตไอดอลใส่ นอกจากนี้ การฝากขายตามร้านมัลติแบรนด์ก็ให้ผลลัพธ์

ดีไม่แพ้กัน เพราะเป็นเหมือนการน�าสินค้าออกไปให้ลูกค้าได้ลองสวมใส่ ลูกค้าบางส่วนไปลอง

เสื้อผ้าที่ร้านแล้วกลับมาสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะพวกเขาอยากพูดคุย อยากได้ค�า

แนะน�าจากเรา” 

สื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่า 

เสื้อผ้า Oversize แค่ 1-2 ไซส์

จะไม่ท�ำให้ดูอ้วน 

แต่ท�าให้ใส่สบาย ได้ลุคเท่มากกว่า
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Text : น�้ำค้ำง

ช่วงน้ีเห็นทีว่ารองเท้าใส่วิ่งจะขายดีเป็นพิเศษเพราะอานิสงส์

จากโครงการก้าวคนละก้าวที่พี่ตูน บอด้ีสแลม ออกวิ่งจากใต้จรด

เหนือเพื่อหาเงินให้โรงพยาบาล 11 แห่ง ความจริงการวิ่งออกก�าลัง

กายกลายเป็นกระแสมาหลายปีก่อนหน้าจากการโปรโมตการว่ิง

มาราธอนจนท�าให้ผู้คนนิยมวิ่งมากขึ้น แต่คนจ�านวนมากมีความ

เชื่อว่า การวิ่งจะน�ามาซึ่งอาการข้อเสื่อมหรือไม่ก็ขอ้อักเสบ เนื่องจาก

แรงกระแทกจากการลงน�้าหนักเท้า หลายคนจึงสงสัยว่า การวิ่ง 

การจ็อกกิงดีหรือไม่ดีกันแน่ มีค�าเฉลยจากนักวิชาการน่าเชื่อถือ

หลายท่านดังน้ี

ศาสตราจารย์เจมส์ ไฟรส์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

แคลฟิอร์เนยี ใช้เวลาถงึ 20 ปีในการวจิยัเรือ่งนี ้และจากการศึกษา

คนทีว่ิ่งต่อเน่ืองเป็นประจ�าสม�า่เสมอ พบว่า เมือ่อายมุากขึน้ โอกาส

เสี่ยงในการเป็นข้ออักเสบจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่วิ่งเลย 

คนต่อมา ดร.เกรซ เซ่ียว เหว่ย โล อาจารย์คณะแพทยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเบเลอร์ ท�าการวจิยักลุม่ตวัอย่าง 2,600 คน พบว่า การวิง่

ไม่ว่าช่วงไหนของชีวิต ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นข้อเสื่อมแต่

อย่างใด ในทางกลับกันกลับช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ด้วยซ�้า อีก

ทั้งคนที่วิ่งเป็นประจ�า ความเสี่ยงในการเจ็บเข่ากลับพบว่าลดลง

ด้านจอห์น บริเวอร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเซนต์แมรี่ในอังกฤษอธิบายว่า 

ร่างกายมนุษย์ออกแบบมาเพื่อการวิ่งเพราะในสมัยโบราณ มนุษย์

ร่างกายกับจิตใจเป็นส่ิงที่ต้องดูแลคู่กัน จึงมีค�ากล่าวท่ีว่า 

“จิตเป็นกาย นายเป็นบ่าว” หากจติได้รบัผลกระทบ ย่อมส่งผล

ต่อร่างกายด้วย การดูแลจิตใจจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก  

หลายคนจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้ แต่ถ้ารับมือไม่ไหว  

การขอความช่วยเหลอืจากจติแพทย์หรอืผูเ้ช่ียวชาญด้านจติวทิยา

เป็นสิง่ทีท่�าได้และควรท�า มาดกูนัว่า กรณใีดบ้างท่ีควรปรกึษา

จิตแพทย์     

สูญเสียสิ่งที่รัก ความรู้สึกสูญเสียไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่รัก 

หรอืสตัว์เลีย้งแสนรกั คนจ�านวนมากระบายความโศกเศร้าด้วยการ

ร้องไห้ แต่ก็มีไม่น้อยท่ีหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับความจริง ซึ่งการ

ยอมรบัความจรงิไม่ได้อาจน�ามาซึง่โศกนาฏกรรม ดงัทีเ่คยมข่ีาว

หนุ่มไทยคนหนึง่ฆ่าตวัตายตามสนัุขทีเ่ขาฟมูฟักประดจุลกู กรณี

แบบนีจ้ติแพทย์สามารถชีแ้นะวธิเีหมาะสมในการรบัมือกบัความ

รู้สกึสญูเสยีได้

เครยีดและกังวล บางช่วงของชวีติอาจจะน�ามาซึง่ความเครยีด 

ความกังวล หากปล่อยวางได้กจ็ะดต่ีอตวัเอง การขจดัความรูสึ้ก

แย่ๆ ไม่ได้อาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพ และลกุลามกลายเป็น

โรคซมึเศร้า ควรพบจติแพทย์เพือ่ประเมินสาเหตแุละหาวธีิแก้ไข

ภาวะซึมเศร้า เป็นภาวะทีค่นในสงัคมเป็นกนัมากในปัจจบุนั 

บางคนรูต้วั หลายคนกไ็ม่รูต้วั มข้ีอมลูออกมามากมายเกีย่วกบั

ข้อบ่งชีอ้าการและวธิกีารรบัมอื ลองค้นดูได้ ส�าหรบัคนทีส่งสัย

ว่าตัวเองเข้าข่ายหรือไม่ ควรเข้ารับการวินิจฉัยจากจิตแพทย ์

และรบัการรกัษาก่อนสายเกนิไป 

โรคกลวั (Phobia) เป็นความผดิปกตทิางจติเวชอย่างหนึง่

คอื ผูป่้วยจะมคีวามกลวัทีร่นุแรงเกนิกว่าเหต ุและไม่สมเหตสุมผล

เมื่อได้เผชิญกับสิ่งหรือสถานการณ์ที่กลัว เช่น กลัวความสูง  

กลวัทีแ่คบ แต่อาการกลวับางอย่าง เช่น กลวัการกนิ (Sitophobia) 

อาจน�าไปสูปั่ญหาสขุภาพขัน้รนุแรง จติแพทย์สามารถช่วยบ�าบดั

โรคกลวัเพือ่ให้คนไข้สามารถใช้ชวิีตตามปกตไิด้

ปัญหาครอบครวัและความสัมพันธ์ ทีไ่ม่เป็นอย่างทีห่วงัคือ 

สาเหตุหลักอีกอย่างที่ท�าให้ผู้ประสบปัญหาคิดสั้นหรือก่อเหตุ

เพยีงอารมณ์ชัว่วบู ควรเข้ารบัค�าแนะน�าเรือ่งการจัดการอารมณ์

กบัจติแพทย์ อาจท�าให้ความสมัพนัธ์ดขีึน้  

ปัญหาจากพฤตกิรรม ท่ีน�าไปสูค่วามเสือ่มถอยของสขุภาพ เช่น 

การตดิบหุรี ่ ตดิสารเสพตดิ เป็นพษิสรุาเรือ้รงั เป็นโรคเกีย่วกบั 

การกนิ (กนิไม่รูอ้ิม่, โรคคลัง่ผอม) หรอืโรคนอนไม่หลับ จติแพทย์

สามารถขจดัปัดเป่าปัญหาและเป็นทีพ่ึง่ได้

ความผดิปกตทิางจติประสาทและอารมณ์ คนทีม่อีาการทาง

จติบางอย่างอาจจะไม่รูต้วั ต้องให้มอือาชพีอย่างจติแพทย์วนิจิฉยั 

เป็นต้นว่าโรคอารมณ์สองขัว้ โรคซมึเศร้า โรคจติเภท อาการ

เครยีดหลงัเหตุการณ์สะเทอืนใจ หากแก้ไขทันท่วงทีก็จะท�าให้

การใช้ชวีติกลบัมาเป็นปกตดิงัเดมิ 

  happy mind 

healthy body

Text : Morning dew

เมื่อไรจึงควรพบจิตแพทย์

วิ่งออกก�ำลัง ต้องระวังเข่าหรือไม่
ต้องวิ่งหาอาหาร วิ่งหนีสัตว์ป่า การว่ิงจึงเป็นการเคลื่อนไหวโดย

ธรรมชาติของมนุษย์ ขณะที่ซาแมนต้า มอส นักกายภาพบ�าบัด

ประจ�า Nuffield Health ได้ท�าการค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยซึ่ง 

ไม่ปรากฏพบหลกัฐานท่ีระบุการวิง่ท�าให้ข้อเข่าเสือ่ม แต่กลาย

เป็นว่าการวิ่งลดความเสี่ยงในการเกิดข้อเข่าเสื่อม 

เนื่องจากเวลาวิ่ง แรงกดทับจะท�าให้กระดูกปรับตัว

และเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก จึงท�าให้

กระดูกแข็งแรง 

ยงัไม่พอ ล่าสดุมงีานวจิยัตพีมิพ์ในวารสาร European 

Journal of Applied Physiology โดยแมท ซีลีย์ นักวิจัย BYU 

(Brigham Young University) ท�าการศึกษาผู้วิ่ง 15 คน อายุ

ระหว่าง 18-35 ปี โดยการน�าตัวอย่างเลือดและน�้าในเข่าของกลุ่ม

ตัวอย่างไปตรวจจาก 2 สถานการณ์คือ หลังปล่อยให้วิ่งบนลู่วิ่ง

เป็นเวลา 30 นาที และหลังจากอยู่นิ่งๆ ไม่ได้ว่ิง พบว่า เมื่อ

ตรวจน�้าในเข่าไม่พบโมเลกุลที่กระตุ้นการอักเสบ ที่ส�าคัญ

ปริมาณสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบกลับลดลงหลังจากที่ออก

ก�าลังด้วยการวิ่ง 30 นาที 

ส่วนสาเหตุที่เวลาวิ่งแล้วเกิดอาการเจ็บนั้น อาจเกิด

จากหลายปัจจัย เช่น ไม่ได้ศึกษาเทคนิคการวิ่ง

อย่างถูกต้อง  กล้ามเน้ือไม่แข็งแรง ไม่

สมดุล สวมรองเท้าไม่เหมาะสมกับการ

วิ่ง ว่ิงนานโดยไม่พัก การวิ่งเพื่อออกก�าลังกายควรอยู่บนพื้นฐาน 

ของความพอดี และไม่ว่าอย่างไร การวิ่งเป็นการเคล่ือนไหวร่างกาย 

อย่างน้อยก็มีประโยชน์เมื่อเทียบกับการไม่ออกก�าลังกายเลย 

แม้แต่น้อย 
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Society

TOA Strategy 4.0

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) จัดงำนสัมมนำ TOA Strategy 4.0 

เพือ่เพิม่วสิยัทศัน์และมมุมองให้กับคณะผู้บริหำร พร้อมทัง้กำรแลกเปลีย่นควำมรู้และประสบกำรณ์

ร่วมกบักรูบูรษิทัชัน้น�ำ เช่น ดร.เบญจรงค์ สวุรรณครี ีผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ และหวัหน้ำ

นกัวเิครำะห์ ศนูย์วเิครำะห์เศรษฐกจิ ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกดั (มหำชน) ดร.นิม่นวล ผวิทองงำม 

ผูเ้ชีย่วชำญและทีป่รกึษำด้ำนกำรค้ำในกลุ่มประเทศ AEC และรองผูอ้�ำนวยกำรด้ำนยทุธศำสตร์

อำเซียน ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสำน คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

และ สุรศักดิ์ เหลืองอุษำกุล กรรมกำร บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จ�ำกัด เพื่อเป็นแนวทำงในกำร

จัดท�ำกลยุทธ์และแผนงำนปี 2561

ธ.ไทยเครดติคว้ารางวลั

ธนำคำรไทยเครดติ เพ่ือรำยย่อย จ�ำกดั (มหำชน) รบัรำงวลั 

Fastest Growing Retail Bank Thailand 2017 จำกนิตยสำร 

Global Banking & Finance Review นิตยสำรด้ำนธุรกิจ 

และกำรเงินช้ันน�ำของประเทศอังกฤษ จำกผลงำนอันโดดเด่นด้วย

กำรท�ำผลก�ำไรสุทธิโตเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ 3 ปีซ้อนตั้งแต ่

ปี พ.ศ.2556-2559 โดย วิญญู ไชยวรรณ ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำร เป็นผู้แทนรับมอบรำงวัลที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

FWD 2017 Final Sprint

ฮำน เรดมำเกอร์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยงำนตัวแทน บริษัท 

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) น�ำทีมตัวแทน

คุณภำพจำกทั่วประเทศร่วมงำน 2017 Final Sprint เพื่อสร้ำง

ก�ำลงัใจและกระตุน้ยอดขำยในช่วงไตรมำสสุดท้ำยของปีนี ้โดย

มีวิทยำกรชื่อดัง ดร.กุลชำติ จุลเพ็ญ มำบรรยำยเรื่องชีวิตลิขิต

ได้ด้วยตนเอง และปิดท้ำยด้วยมินิคอนเสิร์ตจำก เจ-เจตริน 

วรรธนะสิน ณ อำคำรอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี 

กสกิรไทยจบัมอืฟาสซโิน

กสิกรไทย ร่วมกับ บริษัท โปรฟำสซิโน จ�ำกัด เจ้ำของธุรกิจ

ร้ำนขำยยำฟำสซิโน ให้กำรสนบัสนนุสนิเชือ่เพ่ือธุรกิจแฟรนไชส์

ส�ำหรบัลูกค้ำทีส่นใจเป็นเจ้ำของร้ำนขำยยำฟำสซโินด้วยวงเงนิ

สินเชื่อสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่ำกำรลงทุนหรือไม่เกิน  

15 ล้ำนบำท ผ่อนช�ำระนำนสงูสดุ 10 ปีโดยไม่ต้องใช้หลกัประกัน
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ศรอียธุยาฯ มอบจกัรยาน

อานนท์ โอภาสพิมลธรรม กรรมการผูอ้�านวยการ บริษัท ศรอียุธยา เจนเนอรลั ประกันภัย จ�ากดั 

(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารและผึง้อาสาร่วมมอบจกัรยานจ�านวน 45 คนัแก่โรงเรียนวดัวรภมูิ 

โรงเรียนบ้านบางนางลี่ และโรงเรียนวัดประชาโฆษิตาราม อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ตามโครงการจักรยานนี้เพื่อน้อง จากผองพี่ SAGI โดยมีผู้อ�านวยการโรงเรียนทั้งสามแห่งให้เกียรติ

เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

วว. ลงนามความร่วมมอื

ดร.อาภารตัน์ มหาขนัธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจยัและพฒันาอย่างยัง่ยนื สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) และ วรทิธิ ์นามวงษ์ อปุนายกสมาคมเพือ่นชมุชน และประธาน

เจ้าหน้าทีป่ฏิบัตกิารกลุ่มปฏิบัตกิารเพ่ือความเป็นเลศิ บรษิทั พทีีที โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) 

ลงนามความร่วมมอืเพือ่ส่งเสรมิและสนับสนนุการพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศและยกระดบัผู้ผลติ

สินค้าท้องถ่ินกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจงัหวัดระยองด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม (วทน.)   

นวตักรรมพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต

บริษทั เอ็นเนอร์ยีต่งิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั โดย ธนชชั โพชนา 

ประธานกลุ่มบริษัท Enserv Things บริษัทผู้น�านวัตกรรม 

ด้านการบรหิารจดัการพลงังานภายในบ้านและอาคารทีล่�า้สมยั

ของประเทศไทย เปิดตัวแบตเตอรี่ไฟฟ้าหน่วยเก็บพลังงาน

ส�ารองด้วยแบตเตอรี่ Li-ion ส�าหรับบ้านพักอาศัย รวมถึง

เทคโนโลยีการแลกเปลีย่นพลงังานสะอาดด้วยเทคโนโลยีบลอ็ก

เชนและการช�าระเงินโดยอัตโนมัติด้วยสกุลเงินบนโลกดิจิทัล 

ภายในงาน Engineering Expo 2017  

บิก๊ คาเมร่า จดัแคมเปญ

บิก๊ คาเมร่า ผูน้�าศนูย์รวมกล้องดิจทิลัและผูใ้ห้บรกิารด้าน

การถ่ายภาพครบวงจร เดินหน้ากระตุ้นยอดขายส่งท้ายปีด้วย

การจดัแคมเปญส่งเสรมิการขาย BIG CAMERA BIG BONUS 

2017 โดยชกูลยทุธ์ด้านการสร้างประสบการณ์สดุพิเศษแก่กลุม่

ลกูค้าเพ่ือท�าให้กลุม่ลกูค้าเดมิเกดิความผกูพนักบัแบรนด์มากยิง่

ขึน้ และขยายการรบัรูแ้บรนด์ไปยังกลุม่ลกูค้าใหม่ นอกจากนี้ 

ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าลุ้นรับสิทธิ์เป็นหนึ่งในผู้โชคดีร่วมทริป 

ท่องเทีย่ว ณ ประเทศนวิซีแลนด์

เอสซจี ีโลจสิตกิส์ รบัรางวลั

นิธิ ภัทรโชค ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดในประเทศ เอสซีจี 

ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการ 

ผูจ้ดัการ บรษิทั เอสซีจ ีโลจสิตกิส์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั ในเอสซจีี 

ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และ สยามรัฐ สุทธานุกูล กรรมการ

ผู้จัดการการตลาด Marketing Structural Business ในนาม

ของ เอสซจี ีโลจสิติกส์ รับรางวัลเดมมิง่ แกรนด์ ไพรซ์ ประจ�าปี 

2017 โดยเอสซีจี โลจิสติกส์เป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจบริการ 

แห่งแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

GIT จดัประกวด Mascot

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดโครงการ

ประกวด การเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับ หรือ GIT Gem Guardians 

Mascot Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและต่อยอดความคิดให้

กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาอายุระหว่าง 6-22 ปีให้แสดงวิสัยทัศน์ น�าเสนอแนวความคิด และสร้าง

ตัว Mascot พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจอันจะถูกน�ามาใช้เป็น Mascot ของพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีผลงานเข้า

ร่วมประกวดทั้งสิ้น 176 ผลงานจาก 17 มหาวิทยาลัย
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Travel

จุดมุ่งหมายของการเดินทางครั้งนี้คือ อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว 

ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเมอืงเฉงิต ูอยูใ่นมณฑลเสฉวน 

ประเทศจีน พื้นป่าโบราณแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหมิงซาน 

มีอาณาบริเวณประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์ประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร และยังอนุรักษ์สัตว์ป่าเอาไว้

อีก 2,000 กว่าชนิด อยู่สูงจากระดับน�้าทะเล 2,000-4,700 เมตร 

ท�าให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณ 7-8 องศา 

ค�าว่า จิ่วไจ้โกว แปลว่า หุบเขาเก้าหมู่บ้าน ซึ่งหมายถึงหมู่บ้าน

ของชาวทิเบตท่ีต้ังรกรากกระจายตัวกันอยู่ในพืน้ท่ีบรเิวณนี ้เนือ่งจาก

ชาวทิเบตมีความเคารพนับถือภูเขาและสายน�้า จึงเชื่อว่าที่นี่คือ

หุบเขาธารน�้าอันศักดิ์สิทธิ์ จิ่วไจ้โกวจึงมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ

ทะเลสาบแสนสวย จนได้รับการขนานนามว่า อุทยานธารสวรรค์ 

ภายในอุทยานมีทะเลสาบน�้าจืดน้อยใหญ่มากกว่าร้อยแห่ง ทั้งยังมี

ล�าธารและน�า้ตกอนังดงามอกีหลายแห่งทัว่หุบเขา ได้รบัการประกาศ

ให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ.2535 

อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกวได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่

หลั่งไหลมาชมความงามของพื้นป่าแห่งนี้ตลอดทั้งปี โดยเฉลี่ยแล้ว

จิ่วไจ้โกวอ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่าวันละ 7,000 คน โดย

เฉพาะในช่วงเวลาทีป่่าทัง้ผนืนัน้ก�าลงัเตรยีมตวัก่อนจะก้าวเข้าสูฤ่ดู

ใบไม้ร่วง

ฉันเจาะจงเลือกมาเท่ียวในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพ่ือจะได้เห็นช่วง

เวลาท่ีใบไม้ทั้งหุบเขาพร้อมใจกันร่ายมนต์เปลี่ยนสีประชันขันแข่ง

อวดนกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน จงึไม่น่าแปลกใจทีจ่ะต้องเผชญิกบัคลืน่

นักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศทั้งชาวจีนและต่างชาติที่ต้องการมาชม

ความงามที่ธรรมชาติบรรจงสรรค์สร้างซึ่งมีเพียงปีละครั้งเท่านั้น

เม่ือเข้ามาถงึจะพบกบัออฟฟิศขายตัว๋ส�าหรับเข้าชมอุทยาน ราคา

ปกติส�าหรับผู้ใหญ่คือคนละ 310 หยวน หรือประมาณ 1,550 บาท 

ซึ่งรวมค่าเข้าและรถประจ�าทางภายในอุทยานเอาไว้แล้ว โดยการ

เดินทางท่องเที่ยวภายในอุทยานจะมีรถประจ�าทางวิ่งตามเส้นทาง 

สามารถกระโดดขึน้-ลงรถเพ่ือแวะตามจุดท่องเทีย่วต่างๆ ได้ตลอด

เวลา ซึง่แต่ละจดุท่องเทีย่วกจ็ะมเีส้นทางเดนิชมธรรมชาต ิและด้วย

ความที่อุทยานกว้างใหญ่มาก ท�าให้ตามจุดท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลต์

ต่างๆ ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเบียดเสียดกัน แต่ในที่ฮอตฮิตจริงๆ ก็

ต้องอาศัยจังหวะหามุมหลบคนอยู่พอสมควร

นักท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาเยอืนอทุยานแห่งชาตจิิว่ไจ้โกวล้วนมา

เพื่อดื่มด�่าความงามยามใบไม้เปลี่ยนสีทั้งเขียว เหลือง ส้ม และแดง 

สะท้อนววิทวิทศัน์งดงามดัง่ภาพวาดลงบนผวิน�า้สมีรกตฟ้าอมเขยีว

เรียบใสแจ๋วราวกับกระจก ซึ่งท่ีอุทยานแห่งนี้มีทะเลสาบน้อยใหญ่

มากมายหลายแห่ง หากจะเที่ยวกันจริงๆ ต้องใช้เวลาประมาณ  

2 วนัถึงจะเทีย่วได้อย่างทัว่ถงึ แต่หากมเีวลาน้อยกว่านัน้ทะเลสาบที่

เป็นไฮไลต์ก็ได้แก่ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบนกยูง 

และทะเลสาบดอกไม้ 5 สี นอกจากนี้ ยังมีน�้าตกธารไข่มุกที่ทุกคน

ห้ามพลาด  

อากาศในวนันีไ้ม่หนาวมาก อาจเป็นเพราะมแีสงแดดทีช่่วยคลาย

ความหนาวลงได้ เมือ่เข้ามาภายในอทุยานจะเจอหมู่บ้านทเิบตเป็น

ที่แรก แต่อาจจะเพราะยังเช้าอยู่ร้านรวงยังงัวเงียไม่ตื่นจากภวังค์ 

ฉันจึงย้ายจุดหมายมุ่งไปยังภาพทะเลสาบซึ่งสะกดให้พาตัวเองมา

ที่อุทยานแห่งนี้ เร่ิมต้นที่ทะเลสาบกระจกซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเป็นแห่ง

แรก ท้องฟ้าเปิดโอกาสให้ได้เก็บเกี่ยวความงามเกินบรรยายไม่ผิด

หวงัเลยแม้แต่น้อย แมกไม้นานาพรรณในป่าโบราณไล่เฉดสดีัง่มคีน

Text / Photo : วีราวรรณ ชาญประพันธ์

ภา พถ่ายเงาสะท้อนต้นไม้หลากสีสันที่แต่งแต้มผืนน�้าร่ายมนต์สะกดให้ฉันพาตัวเองไป

เยือนป่าพิศวงแห่งนี้ จิ่วไจ้โกวในเดือนตุลาคม ลมหนาวคลี่ตัวปกคลุมไปทั่ว โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาอย่างที่นี่ ทันทีที่ก้าวผ่านประตูสนามบินออกมา  

ลมหนาวก็ปะทะเข้าอย่างจังลมแรงจนแทบหอบเอาฉันปลิวไปด้วย

มนต์แห่งทะเลสาบห้าสี
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How to Get tHere
สนามบินจิ่วไจ้โกวคือ Jiuzhai Huanglong Airport 

(JZH) ยังไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ต้องบินไป

ลงที่เมืองที่ใกล้ที่สุดคือ เฉิงตู ฉงชิ่ง หรือซีอาน ตาม

ล�าดบั แล้วค่อยต่อเคร่ืองบนิภายในประเทศไปจ่ิวไจ้โกว 

โดยใช้เวลาประมาณชัว่โมงกว่าๆ แล้วแต่ว่ามาจากเมอืง

ไหน และจากสนามบินต้องจ้างรถให้ไปส่งอีกทอดหนึ่ง

สามารถเดินทางด้วยรถบัสประจ�าทางจากเฉิงตูได้เช่น

กัน ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง นั่งมาจนถึงปลายทาง

ที่สถานี Jiutong Bus Station

wHere to StAY
แนะน�าให้พักบริเวณปากทางเข้าอทุยานเนือ่งจากสามารถ

เดินเข้าไปเที่ยวภายในอุทยานได้เลย ซึ่งก็มีที่พักหลาย

ระดับให้เลือก หากไปเที่ยวช่วงเดือนตุลาคมควรจอง

ที่พักล่วงหน้า เพราะเป็นช่วงไฮซีชัน ที่พักทุกแห่งเต็ม

เร็วมาก

Jiuzhaigou Angelie Hotel โรงแรมมห้ีองพักหลาย

แบบตามงบประมาณ ห้องพักสะอาด สตาฟฟ์พูดภาษา

อังกฤษได้ดีมาก ยินดีช่วยเหลือ และเป็นกันเอง  

 +86 837 776 4973

wHere to eAt
บรเิวณหน้าปากทางเข้าอทุยานมร้ีานอาหารมากมาย ถูก

ชะตาร้านไหนเข้าไปนั่งได้เลย ทุกร้านขายอาหารเหมือน

กัน และราคาใกล้เคียงกัน ไม่แพงเว่อร์ รสชาติอาหาร

เผ็ดร้อนนิดหน่อยสไตล์เสฉวน จึงไม่จืดชืดเหมือน

อาหารจีนแถบปักก่ิง อาหารจานใหญ่ควรถามขนาดก่อน

สั่งทุกครั้ง วัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็น เต้าหู้ ไก่ ปลา ข้าว

กล่องอุน่ร้อนพร้อมรับประทาน ราคากล่องละ 13-15 

หยวน แล้วแต่ร้าน แล้วแต่ยี่ห้อและรสชาติ

บรรจงแต้มแต่งเป็นทิวแถวท่ัวทั้งหุบเขาทอดเงาสะท้อนทาบลงบน

พื้นผิวทะเลสาบมรกตตัดกับท้องฟ้าโปร่งสีฟ้าสดใส น�้าใสแจ๋วจน

สามารถมองเห็นท่อนไม้ล้มอยู่ใต้น�้าได้อย่างชัดเจน ฉันลัดเลาะไป

ตามเส้นทางอ้อยอิ่งอิ่มเอมละเลียดชมฉากธรรมชาติอันงดงามดุจ

ภาพถ่ายชวนฝันที่ผ่านการตกแต่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาแล้ว 

มีค�าแนะน�านิดหน่อยส�าหรับคนที่อยากได้รูปเงาสะท้อนผิวน�้าน่ิงๆ 

ไม่มีระลอกคลื่นควรมาเก็บภาพตอนเช้าหรือตอนเย็น น�้าจะน่ิงจน

แทบแยกภาพจริงกับเงาสะท้อนไม่ออก

หลังจากเดินเท่ียวจนเหนื่อยฉันหาที่เหมาะๆ ท่ามกลางร่มเงา

แมกไม้เอาข้าวกลอ่งทีซ่ื้อติดตวัมาเติมพลังเปน็มื้อเที่ยงของวัน ใคร

ท่ีมาเที่ยวท่ีนี่แนะน�าให้ซ้ืออาหารกล่องจากทางเข้าอุทยานเข้ามา

ด้วย เพราะในอุทยานไม่มีร้านอาหาร จะมีก็เพียงร้านขายของซึ่ง

ขายในราคาแพงตามธรรมดาของร้านค้าทั่วไปในอุทยาน ลองซื้อ

อาหารสดุฮติทีม่ขีายทกุร้านอย่างข้าวกล่องอุน่ร้อนพร้อมรบัประทาน

ได้ทุกทีโ่ดยไม่ต้องใช้ไมโครเวฟ ซึง่ภายในกล่องจะมีชดุอปุกรณ์ง่ายๆ 

เพยีงเทน�า้ให้ท�าปฏกิริยิากบัสารอะไรสกัอย่างกจ็ะเกดิเป็นพลงังาน

ความร้อนใช้อุ่นข้าวได้เลย สักพักจะเริ่มมีควันพวยพุ่งออกจากฝาก

ล่อง พร้อมเสยีงหวดีหววิเหมอืนเสยีงควนัทีพ่ลุง่พล่านออกจากหม้อ

หุงข้าว รอประมาณ 10-15 นาทีก็กินได้แล้ว สะดวกสบายกว่าการ

หาน�้าร้อนต้มบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเสียอีก คนจีนมักมีนวัตกรรมอะไร

ให้ได้ทึ่งอยู่เสมอ 

หลังอาหารกลางวันฉันเดินเอื่อยไม่รีบร้อนเพราะเราอยู่บนที่สูง

จากระดับน�้าทะเลมากกว่า 2,000 เมตร จึงต้องระวังให้ร่างกายมี

ระดับออกซิเจนเพียงพอด้วยการท�าอะไรช้าๆ หายใจลึกๆ ยาวๆ 

หากรู้สึกเหนื่อยก็พักห้ามฝืน จิบน�้าเปล่าบ่อยๆ นอกจากนี้ ควรพก

ลกูอม หรอืชอ็กโกแลตมาไว้เตมิน�า้ตาลเติมพลงังานให้ร่างกายด้วย 

เดินมาจนถงึน�า้ตกธารไข่มกุซึง่แม้จะไม่ยิง่ใหญ่มากนักแต่กม็คีวาม

สวยงามสมค�าร�า่ลอื จากตรงนีฉ้นันัง่รถขึน้ไปเทีย่วป่าโบราณซึง่เป็น

จุดที่สูงท่ีสุดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ก่อนที่จะย้อนกลับมาจบ

วันที่ทะเลสาบดอกไม้ 5 สี ที่สวยจนเกือบลืมหายใจจนไม่น่าแปลก

ใจท่ีจะเป็นมมุยอดฮติสุดคลาสสิกให้คูร่กัพร้อมช่างภาพและทีมช่าง

แต่งหน้าท�าผมขนอปุกรณ์ฟลูออปชนัมาโพสต์ท่าเกบ็บรรยากาศถ่าย

รูปสวีตหวานพรีเวดดิ้งกันหลายต่อหลายคู่ ซ่ึงฉันลงความเห็นว่า

ทะเลสาบแห่งนีส้วยทีส่ดุแล้ว และหากจะบอกว่า นีคื่อสวรรค์บนดนิ

ก็ไม่ได้เกินเลยความจริงแต่อย่างใด  
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RELaX  Text : Duckkiez

POLA–PATTERNS OF MEANINGLET’S RELAX SPA

JINGJING 
ICE-CREAM BAR&CAFÉ
ร้านไอศกรีม Modern Chinese ในไชน่าทาวน์

ร้านไอศกรีมโฮมเมดเล็กๆ ในย่านเยาวราชที่ตกแต่งในสไตล์ Modern Chinese แห่งนี้ ชุตินาถ 

ทัศนานพุนัธ์ เจ้าของร้านตัง้ชือ่ว่า JingJing ทีใ่นภาษาจนีแปลว่า จรงิ แท้ ซึง่ตรงกบัคอนเซปต์ไอศกรีม

ของร้านที่ไม่แต่งกลิ่นและสี รสชาติและสีสันจึงมาจากวัตถุดิบจริงๆ ไม่เพียงเท่านี้ ไอศกรีมที่นี่ยัง

หวานน้อยและไขมันต�่าอีกด้วย

Coconut Milk Affogato with Espresso Shot ไอศกรีมกะทิรสหวานมันเคล้ากลิ่นหอมกะทิ ไม่มี

ส่วนผสมของน�า้และครมีจงึได้รสชาตกิะทเิตม็ๆ เสร์ิฟพร้อมเอสเพรสโซชอ็ตรสเข้มข้น Gin-Root Beer 

ไอศกรีมซอร์เบททีช่ดัเจนในรสของจนิและรทูเบยีร์ เพราะไม่มนีมเป็นส่วนผสม และ ไอศกรมีเมด็ผกัชี

เกลือ ไอศกรีมซอร์เบทถ้วยนี้หอมกลิ่นเม็ดผักชี เพราะมีส่วนผสมของเม็ดผักชี และมีรสหวานนิดๆ 

รสเค็มหน่อยๆ จากเกลือสีชมพู 

Espresso and Coconut Water เอสเพรสโซเข้มข้นราดบนน�้ามะพร้าวเผาที่มีความหอมหวาน

คงที่กว่าน�้ามะพร้าวน�้าหอม ท็อปปิ้งด้วยเนื้อมะพร้าวเผา แก้วนี้ได้ทั้งรสกาแฟและน�้ามะพร้าว

ซ.เจริญกรุง 14 เปิดบริการวันพุธ-เสาร์ 08.30-19.30 น. วันอาทิตย์-จันทร์ 09.30-17.30 น.  
หยุดทุกวันอังคาร

 jingjingicecreambarandcafe  jingjingicecreambarandcafe  @jingjingbkk

สปาหรูสไตล์ Colonial ผสาน

ความเป็นไทย ประดับตกแต่งด้วย

ลวดลายไม้ฉลุ ภายในบ้านใช้โทนสี

อ่อนและสพีาสเทลให้บรรยากาศอบอุน่

และผ่อนคลาย นอกจากบริการสปา

ครบวงจร เช่น นวดแผนไทย นวดน�้า

มันอโรมา และนวดหินร้อน ที่นี่ยังมีบริการใหม่อย่าง Nail Care Spa เช่น  

สปามือและเท้า บริการ Paraffin และบริการทาสีเล็บ

ซ.สุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์)  0-2662-6935-6  www.letsrelaxspa.com

นิทรรศการบาติกและศิลปะร่วมสมัยจากประเทศอินโดนีเซีย น�า

เสนอเกีย่วกบับาตกิทีม่บีทบาทส�าคญัในประวตัศิาสตร์และอตัลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อมองพัฒนาการของบาติกใน

อินโดนีเซียจะตระหนักว่าในแง่หนึ่งบาติกสะท้อนให้เห็นถึงการส่ง

ผ่านและการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรม และอกีแง่หนึง่บาตกิมส่ีวน

ช่วยสนับสนุนนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน นิทรรศการจัดแสดงต้ังแต่วันนี้- 
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 0-2612-6741  www.jimthompsonartcenter.org  jimthompsonartcenter

EAT WHAT DESSERT CAFÉ 

ARTHI CHEN

FOCAL LOCAL BED & BREAKFAST

โรงแรมที่โดดเด่นด้วย

สถาปัตยกรรมผสมผสานไทย-

จีน ตวัอาคารใช้สส้ีมเป็นหลกั

เพือ่สร้างบรรยากาศการต้อนรบั

ที่อบอุ่นเป็นกันเอง ห้องพัก

แต่ละห้องถูกออกแบบให้มี 

รปูลกัษณ์แตกต่างกนัและมชีือ่

เรยีกไม่ซ�า้กนั ส่วนเฟอร์นเิจอร์

และของตกแต่งผ่านการเลอืกสรรอย่างพถิพีถินัจากหลายท้องถิน่ในประเทศไทย

เพื่อให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสถึงประสบการณ์สุดพิเศษ

ซ.เจริญนคร 28
 0-2438-4479   www.focal-local.com  info@focal-local.com

คาเฟ่ขนมหวานสไตล์ Modern Loft 

ที่ตั้งอยู่ในตึกบ้านหัวมุม ภายในร้าน

ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์ไม้ เหลก็ โซฟา

หนัง พร้อมทั้งประดับดอกไม้แห้งบน

โต๊ะและชั้นวางของ เมนูเครื่องดื่มมีให้

เลือกทั้งกาแฟ ชา และโกโก้ ส่วนเมนู

ขนมเน้นเสร์ิฟฮนันีโ่ทสต์ แพนเค้ก เครป 

และบิงซู เมนูแนะน�าของร้าน คือ ครีมโทสต์ ขนมปังอบเนยกรอบราดครีมสูตร

พิเศษที่ให้รสเค็มๆ มันๆ

ซ.รัชดาภิเษก 3 เปิดบริการทุกวัน 12.00-22.00 น.
 08-0610-0011  eatwhatdessertcafe

ฟดูทรัคสเีหลอืงสะดดุตาทีม่า

พร้อมเครื่องด่ืมและอาหารรส

อร่อยหลากหลายเมนู เช่น สเต๊ก

ทีพ่ถิพีถัินในการคัดสรรเนือ้คุณภาพ

ดีมาหมักจนได้ที่ ท�าให้เกิดรส

สัมผัสที่นุ่มชุ่มลิ้น ไก่ทอดเกาหลี

สูตรเด็ดจากต้นต�ารับ ไก่ทอดกรุบกรอบคลุกเคล้าซอสรสจัดจ้าน และหมูชาชู 

ราเมนเส้นเหนียวนุ่มในน�้าซุปรสกลมกล่อม ท็อปด้วยหมูชาชูรสโอชา

อ.นาด้วง จ.เลย เปิดบริการทุกวัน 10.00-20.00 น.
 08-0010-1900 และ 08-8885-4728  ArthiChen612

Life Style
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พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

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

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

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

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

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

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

 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
• 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
• 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

• Size S Coffee & Bakery  
พระราม 4

• Snooze Café  
U-Center ซ.จุฬา 42

• Staff Coffee 
พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Sweet Pista Bangkok  
สุขุมวิท 31

• Ta Chance Coffee  
เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109 

• Think TANK (Third Place)  
ถ.นางลิ้นจี่ 

• Timely Coffee  

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• TINPRESSO (ตินเพรสโซ่) 

ซ.สุขุมวิท101/1

• TRuE INCuBE
4

th
 floor Centerpoint SiamSquare 

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

• Veganerie  
The Mercury Ville Chidlom  4th Fl.

• White Rabbit  
ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5

• Yesterday ’s Tea Room  
ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด

• กาแฟนรสิงห์  

พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ

• 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
อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภาคกลาง

ชัยนาท

• Me Ice cream
นครปฐม

• Pak Pink Bistro
 นครสวรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee
พิจิตร

• โรสกาแฟสด

พิษณุโลก

• Caffe’ine

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ ซดสด

สุโขทัย

• 379 Drip
อุทัยธานี

• I AM Coffee

 ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

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

• จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

• Sweet Café
บุรีรัมย์ 

• Brom Café
มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery
มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง  เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ.10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ.19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคาย

• Loft Café NK 
อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• Gloria Jean’s Coffees  
โรงแรมซีเทอร์ดีน

• r POD Coworking Space
ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• ราย็อง

• ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ

 ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร 
ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADuAK

 ภาคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TuBER
สุราษฎร์ธานี

• MY CuP
• บางใบไม้ คาเฟ่

30

Where to Find
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