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บ่อยครั้งที่เราจะได้ยินกันมาว่าเร่ิมต้นธุรกิจจากสิ่งท่ีตัวเองชอบ ส่ิงที่ตัวเองรักก่อนแล้วจะไปต่อได้ เพราะการเร่ิมต้นท�าอะไร     

จาก Passion จะเป็นเหมือนแรงขับและแรงผลักชั้นดี ท�าให้เรามีแรงก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่ามันจะล�าบากแค่ไหนก็ตาม 

แต่ก็นั่นแหละปัญหาของหลายคนคือ ค้นไม่เจอว่า Passion ของตนเองคืออะไร ซึ่งวิธีง่ายๆ ในการหา Passion คือลองเปิดโอกาส

ให้ตัวเองได้ท�าอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยท�ามาก่อน ท�าอะไรสักอย่างแบบลองผิดลองถูกแม้ว่าท�าแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาจะแย่ก็ตาม แต่     

การได้ลองอะไรไปเรื่อยๆ เชื่อว่าก็จะเจอสิ่งที่เป็น Passion สักวัน และถ้าสามารถเปลี่ยน Passion ให้เป็นธุรกิจได้จริงๆ การเริ่มต้น

ธุรกิจก็จะก้าวต่อไปได้ 

ส�าหรับ “น้าเน็ก” เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ใครจะคิดว่าเขาเคยผ่านงานเหล่านี้มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็กล้างรถ    

เด็กแจกใบปลิว ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดิวเซอร์ ครีเอทิฟ นักข่าว ก่อนที่จะมาเป็นพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทย ซึ่งทุกงานที่เขา

ท�าล้วนมาจากการพยายามค้นหาตวัตนของตนเองและโชคดท่ีีเขาค้นพบ และในวนันีเ้ขายงัเปิดโอกาสให้ตัวเองกับบทบาทใหม่ในชวีติ 

นัน่คือ การก้าวเข้าสูโ่ลกธรุกจิท่ีเตม็ไปด้วยความท้าทาย ซ่ึงเขาเช่ือว่าถ้าท�าให้เต็มทีกั่บส่ิงทีเ่ป็นตวัเรา แล้วความส�าเรจ็ก็จะตามมาเอง

แล้วคุณล่ะมีความรัก มีความฝันอะไรบ้าง ถ้ามีแต่ไม่ลงมือท�า ฝันนั้นก็จะไม่เกิดเป็นจริงได้!!
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Polar Bear Pitching คือ เวทีพิทชิ่งในฟินแลนด์ที่ไม่จับเวลา       
ในการพูด แต่ผูเ้ข้าร่วมพทิชิง่ต้องยืนพูดในทะเลบอลตกิทีร่ะดบัความลึก
ระดับเอว พร้อมทั้งต้องต่อสู้กับหิมะ น�้าแข็ง และอุณหภูมิที่ต�่ากว่า     
0 องศาเซลเซียส

ส�าหรับ Polar Bear Pitching 2018 ที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆ นี้ มี 
Startup เข้าร่วม 30 ทีมจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ เอสโตเนีย 
ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เวียดนาม รัสเซีย นอร์เวย์ และลัตเวีย โดย 6 ทีม
ทีผ่่านเข้ารอบสดุท้ายถูกคดัเลอืกโดย Investor Jury ท่ีประกอบไปด้วย
นักการเงินช้ันน�าและบริษัทลงทุนต่างๆ ส่วนคณะกรรมการที่ตัดสิน
หาผู้ชนะคือ นักลงทุนทั้งในฟินแลนด์และต่างประเทศ เช่น DFJ 
Dragon Fund, 01 Ventures และ Icebreaker VC เป็นต้น

ในส่วนของ 3 ทีมที่ชนะในเวทีนี้ ได้แก่ Artisun จากเอสโตเนีย กับ
ซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพในเรือนกระจก Cast Print บริษัทจา
กลตัเวยีทีผ่ลติอปุกรณ์รกัษาอาการกระดกูหกัทีม่นี�า้หนกัเบาและพรนิต์
สามมิติ และ Cotio จากฟินแลนด์ที่มาพร้อมบริการส่งสัมภาระที่      
ไม่ผ่านจุดตรวจในสนามบินกลับมายังฟินแลนด์

ร่างกายต้องอึดด้วยถึงจะชนะ

อินสตาแกรมเป็นโซเชียลมีเดียท่ีแบรนด์น้องใหม่ ตลอดจนแบรนด์ยักษ์
ใหญ่ตบเท้าเข้าไปเปิดบัญชีธุรกิจกันมากมาย เพราะมีผู้ใช้งานมากกว่า        
800 ล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงท�าให้แบรนด์มองเห็นโอกาส     
ในการสร้างฐานลูกค้าและโอกาสการเติบโตของธุรกิจ

4 แบรนด์ทีจ่ะพูดถงึต่อไปน้ี ผู้ประกอบการต้องไม่พลาดทีจ่ะ Fallow และ
เรียนรู้วิธีสร้างความส�าเร็จบนอินสตาแกรมจากโพสต์ของพวกเขาได้ โดย
แบรนด์แรกคือ Oreo ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.4 ล้านคน ทุกโพสต์มียอดไลค์ไม่
ต�่ากว่า 50,000 ไลค์ และคอมเมนต์อีกนับร้อย วิธีที่ Oreo ใช้ดึงความสนใจ
ของผู้ติดตามคือ โพสต์ภาพที่มีสีฟ้าสลับกับวิดีโอสั้นความยาว 10-15 วินาที 
ถัดมาคือ FedEx ที่น�าภาพถ่ายของลูกค้ามาโพสต์ โดยภาพท่ีถูกเลือกจะมี
ยานพาหนะของ FedEx อยู่ในภาพ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลูกค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของแบรนด์ ส่วน Nike เรยีกยอดไลค์ด้วยภาพและวดิโีอทีมี่คนดงัและนกักฬีา
เป็นพรีเซนเตอร์ อีกท้ังยังเขียนแคปชันท่ีกระตุ้นให้ผู้ติดตามต้องคลิกลิงก์ท่ี
แสดงใน Bio เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้น

แบรนด์สุดท้ายที่ต้อง Fallow เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Gucci ที่ใช้ภาพ
เบื้องหลังการท�างานมาเรียกแขกบนอินสตาแกรม โดยภาพเหล่านี้ท�าให้        
ผู้ติดตามรู้สึกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสรรค์สินค้าของแบรนด์

Fallow กันหรือยัง?

ตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารแวดวง Startup จะ
เห็นว่า ในเอเชียบ้านเรามี Startup อยู่เยอะมาก ซึ่งแค่
ในจีนก็มีมากกว่า 250 รายแล้ว และนี่คือ 5 Startup 
เอเชียที่น่าจับตามองที่สุดในนาทีนี้

DeNova Sciences กับการสร้างผิวหนังมนุษย์เทียม
เพือ่แก้ปัญหาการทดสอบเครือ่งส�าอางในสตัว์ Carsome 
ผู้สร้างเว็บไซต์ซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง โดยจะมีทีมงาน
ประเมินสภาพรถก่อนเผยแพร่โฆษณาบนเว็บไซต์ และ 
RedDoorz ผู้ให้บริการจองห้องพักออนไลน์จากโรงแรม
ราคาประหยัดที่ได้มาตรฐานด้านความสะอาด คุณภาพ
ของเตียง และอื่นๆ เช่น Wi-Fi 

อีก 2 Startup ที่เหลือ คือ Classmiles คอร์สเรียน
ออนไลน์ที่สื่อสารแบบโต้ตอบระหว่างครูและนักเรียน       
ในการเรยีนแต่ละครัง้จะมนีกัเรยีนเรยีนหลายคน บรรยากาศ
จึงคล้ายกับห้องเรียน และ Upal แพลตฟอร์มช่วยหา    
ช่องทางหารายได้เสริมส�าหรับนักศึกษา

Startup เอเชียก็เจ๋งใช่ย่อย

อะไรนะ...Polar Bear Pitching
พิทชิ่งในหลุมน�้ำแข็ง!

4 แบรนด์ประสบควำมส�ำเร็จบน IG ที่ต้อง Fallow 5 Startup เอเชียที่ต้องจับตำมอง

If you can
dream It,

you can do It.

ถ้าคุณฝันถึงมันได้

คุณก็ท�ามันได้

--

Walter Disney

ผูก่้อตัง้ The Disney Brother Studio และ Disneyland

 --

ผู้ประกอบการหลายคนอาจเคยได้ยินวิธีท�าให้ธุรกิจดีขึ้นอย่างการพัฒนาสินค้า ใส่ใจลูกค้า และให้ความส�าคัญกับการบริการ 
แต่รูห้รอืไม่ การไปเทีย่วกช่็วยให้ธรุกจิดขีึน้ได้เช่นกัน เพราะการไปยงัสถานทีต่่างๆ ท�าให้ได้พบเจอผูค้น สภาพแวดล้อม วฒันธรรม 
และมุมมองใหม่ๆ ที่น�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งใหม่ให้กับธุรกิจได้ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามแผนก็เป็นข้อดี 
เพราะผู้ประกอบการจะได้คิดหาวิธีแก้ไขกับปัญหาที่ท�าให้แผนการท่องเที่ยวสะดุด ซ่ึงเหมือนกับการท�าธุรกิจที่เม่ือมีปัญหาต้อง
ลงมือแก้ไข อย่าตื่นตระหนกหากแก้ปัญหาในตอนนั้นไม่ได้ จงตั้งสติแล้วคิดหาวิธีการอื่น ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกอบการจะสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในไม่ช้า

ไม่เพียงเท่านี้ หากเลือกไปเที่ยวต่างประเทศจะได้รู้จักกับภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การเข้าไปท�าธุรกิจในประเทศนั้น และถ้าไม่มีเวลาเดินทางท่องเที่ยวจริงๆ ขอแนะน�าให้หยิบหนังสือมาอ่าน เพราะการอ่านช่วย
เสริมสร้างไอเดียดีๆ ส�าหรับใช้ในการท�าธุรกิจได้เช่นกัน

แพ็กกระเป๋าแล้วไปเที่ยวกัน

ธุรกิจดีขึ้น ถ้ำไปเที่ยว?

4

What's up
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณพีรพงษ์ 08-1614-2611, คุณเรไร 08-5661-4784 

หรือ 0-2270-1123-4 ต่อ 403

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.smethailandclub.com/Innoawards2018

กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 7

ส�าหรับเวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมธุรกิจเอสเอ็มอี  

พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการไทย ที่มั่นใจว่ามีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ�้าใคร 

เพื่อเข้าชิงรางวัลใน 10 สาขานวัตกรรม

เปิดรับสมัครวันนี้-30 มิถุนายน 2561  
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• รางวลัโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธรุกจิบรกิาร • รางวลัโดดเด่นด้านการบรหิารจดัการ

องค์กร • รางวลัโดดเด่นด้านนวตักรรมผลติภัณฑ์ • รางวลัโดดเด่นด้านผลติภัณฑ์ Reuse/

Recycle • รางวลัโดดเด่นด้านพัฒนาผลติภัณฑ์ซอฟต์แวร์ • รางวลัโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์

ผลติภัณฑ์ • รางวลัโดดเด่นด้านธรุกจิเพือ่สงัคม • รางวลัโดดเด่นด้านผลติภัณฑ์เพือ่ 

สิง่แวดล้อม • รางวลัโดดเด่นด้านธรุกจิอี-คอมเมร์ิซ • รางวลัโดดเด่นด้านผลติภัณฑ์เพือ่สขุภาพ 



เป ิด โลก

ใช้แชตบอตบนเมสเซนเจอร์แอพพลิเคชัน

ของผู้บริโภคไม่สนใจว่าจะเป็นแชตบอต

หรือคนตราบใดที่ได้รับความช่วยเหลือ

ตามที่ต้องการ

ของคนส่งข้อความผ่านแชตบอต

ออนไลน์เพื่อสื่อสารกับธุรกิจ

หรือแบรนด์

ธุรกิจสุขภาพและธนาคารเป็นผู้น�าในการใช้

แชตบอตโดยจะช่วยท�าให้ประหยัดเวลา

มากกว่า 4 นาทีต่อการสอบถาม 1 ครั้ง

อัตราความส�าเร็จในการใช้แชตบอต

ในธุรกิจสุขภาพจะสูงกว่า

ที่มา : https://acuvate.com และ https://blog.ubisend.com

ผู้บริโภคกับแชทบอต

คนทั่วไปจะสนทนา

กับแชตบอตมากกว่า

คู่สมรสของตนเอง

มีแชตบอตบนเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ มากกว่า 100,000 แชตบอต

ปี 2563

ระหว่างปี 2560-2564

V2560

V2564

แชตบอต

จะเติบโต

เฉลี่ย

มิลเลนเนียลส์

Gen X

ธุรกิจกับแชตบอต

ธุรกิจสุขภาพและธนาคาร

ของธุรกิจต้องการแชตบอตในปี 2563

ของบริษัทขนาดเล็กจะใช้เทคโนโลยี AI

อัตราความส�าเร็จในการใช้แชตบอต

ในธุรกิจธนาคารจะสูงกว่า

ของผู้บริโภคชอบธุรกิจที่ใช้แชตบอต

ของผู้บริโภคเห็นว่าการใช้แชตบอต

เป็นช่องทางที่ง่ายในการติดต่อธุรกิจ

Text :  กองบรรณาธิการ
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 Consult แบบใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

 หลากหลาย Workshop ที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้คุณ

 Update Trend การท�าธุรกิจใหม่ๆ ก่อนใคร

 สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจ

 พร้อมรับนิตยสาร SME Thailand  

อ่านฟรีตลอดอายุสมาชิก

โปรโมชันช่วงเปิดรับสมาชิกใหม่ 

ลดค่าธรรมเนียมรายปีจาก 5,500 บาท  

เหลือ 1,990 บาท เท่านั้น!!!

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

0-2270-1123-4 #115
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ด้วยความเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจ        

ผู้ประกอบการหลายคนมักประสบปัญหาในการด�าเนนิธรุกจิ  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุน การไม่มีความรู้การท�าธุรกิจ          

การตัดสินใจท่ีไม่ระมัดระวังรอบคอบ บางคนสามารถ        

แก้ปัญหาได้ถูกจุด ก็ท�าให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ ขณะที่

บางคนอาจต้องสะดุดหยุดระหว่างทาง มาดูกันว่าถ้า       

อยากเริ่มต้นธุรกิจแล้วไปต่อได้ ต้องท�าอย่างไรบ้าง

มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน

คอืท�าสนิค้าอะไร กลุม่เป้าหมายคอืใคร จะใช้ช่องทางการ

ตลาดไหน  โครงสร้างต้นทุนมีอะไรบ้าง ต้องใช้ทรัพยากร

อะไรบ้าง ฯลฯ ต้องตอบค�าถามเหล่านี้ให้ได้ก่อนเพราะนั่น

หมายถึงคุณรู้ว่าก�าลังท�าอะไรอยู่

มองคู่แข่งขันบ้างว่าเป็นใคร

เหมือนหรอืแตกต่างจากเราตรงไหน บางคนอาจมองว่า 

การหมกมุ่นอยู่กับการแข่งขันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่การ        

ไม่สนใจในเร่ืองน้ีเลยจะเป็นอกีปัจจัยท�าให้ธรุกิจไปต่อไม่ได้

วางแผนแบบค่อยเป็นค่อยไป

การวางแผนธุรกิจจะช่วยให้เห็นแนวทางในการด�าเนิน

ธุรกิจว่าจะต้องท�าอะไรบ้าง และสามารถรับมือกับปัญหา   

ทีอ่าจเกดิขึน้ นอกจากนี ้ถ้าวางแผนแบบค่อยๆ ก้าวทลีะขัน้

ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการท�าธุรกิจได้

อย่าถอดใจง่ายๆ

สิ่งนี้เป็นคาถาประจ�าตัวผู้ประกอบการป้ายแดงก็ว่าได้ 

เพราะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอปัญหาในการท�าธุรกิจ ซึ่ง   

หลายคนท้อถอยและไม่ยอมเดินต่อ ท�าให้ธุรกิจที่ท�ามา   

ตั้งแต่ต้นต้องปิดฉากลง 

เพ็ญนภำ กรัดทำน ก็เหมือนหลายคนที่อยากจะมีธุรกิจของตนเอง จึงเช่าพื้นที่เล็กๆ หลังการบินไทยเปิดขายกาแฟสินค้า          

ท่ีมีขายราวดอกเห็ด แต่เมื่อลองไปสักพัก ดูทีท่าแล้วไม่น่าจะไปรอด จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาขายข้าวแกงแทน แต่ก็นั่นแหละ           

ด้วยความที่ไม่เคยวางแผน ค�านวณต้นทุน รายได้เลย ท�าให้สุดท้ายก็ขาดทุน เธอจึงถอยกลับไปตั้งหลักด้วยการเป็นมนุษย์            

เงินเดือนเพื่อหาเงินใช้หนี้เพื่อนๆ  

“คิดอยากจะท�าก็ท�าเลย ไม่ได้เป็นความชอบด้วย ไม่เคยบวกลบดูว่าค่าเช่าที่เท่าไหร่ ค่าวัตถุดิบท�าอาหารเท่าไหร่ จะต้องบวก

เพิ่มไปเท่าไหร่เพื่อให้เราอยู่รอด ตอนนั้นไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลย มีเงินเท่าไหร่ก็ลงไปหมด ไม่พอก็ยืมเพื่อนๆ เลยต้องเลิกก่อน     

ที่มันจะไปกันใหญ่ โดยไปท�างานเป็นพนักงานกินเงินเดือน หาเงินใช้หนี้เพื่อนๆ แต่คิดไปว่าสิ่งที่ได้คือบทเรียนชั้นยอดที่ท�าให้รู้ว่า

ท�าไมมันถึงไม่รอด” 

 เมือ่ตัง้หลกัได้บวกกบัได้ประสบการณ์ทีม่ค่ีามาแล้ว เธอจงึค่อยๆ คิดหาอะไรท�าต่อ ในขณะท�างานประจ�าไปด้วยได้ ซึง่แน่นอนว่า 

ต้องละเอียด รอบคอบกว่าเดิม ในคราวนี้ เพ็ญนภาเลยขอเลือกท�าในสิ่งที่รัก และเป็นตัวตนของเธอมากที่สุด ด้วยการปั้นแบรนด์ 

nuan เพื่อจ�าหน่ายสินค้าที่สร้างขยะให้น้อยที่สุด

 “รู้แล้วว่าครั้งที่แล้วล้มเหลวเพราะอะไร ฉะนั้นเมื่อคิดใหม่จะระมัดระวังมากขึ้น ปิดจุดอ่อนของตนเอง และขอเลือกท�าในสิ่ง

ที่เป็นตัวเราจริงๆ ซึ่งเป็นคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เด็ก ใช้ชีวิตที่ลดการใช้ขยะให้มากที่สุด เช่น ใช้ถุงผ้า ไม่ใช้หลอด เลยมี

ความคิดว่าของหลายอย่างที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันท�ามาจากพลาสติกทั้งนั้น เราอยากท�าธุรกิจเกี่ยวกับ Eco-Friendly เพื่อเป็น        

ทางเลือกให้กับคนที่ไม่อยากสร้างขยะให้กับโลก ซึ่งคิดว่ามีคนอีกเยอะที่คิดเหมือนเรา ก็มาลงที่แปรงสีฟัน เพราะแปรงสีฟันเป็น

อีกหนึ่งของใช้ที่เป็นขยะมากที่สุด เลยลองหาโรงงานในไทยพบว่าไม่มีใครท�า ทีนี้พอเซิร์ชหาก็เจอว่าท่ีจีนมีโรงงานท�าแปรงสีฟัน     

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วเป็นงานกึ่งแฮนด์เมด คือท�าจากไม้ไผ่ ซึ่งเป็นไม้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ขึ้นง่าย โตเร็ว ไม่เป็นปัญหา

เรื่องการท�าลายป่า ขนแปรงที่ท�าจากไนลอนปลอดสารบีพีเอที่พบในขวดพลาสติกท�าให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจ”

แปรงสีฟันไม้ไผ่ nuan นี้ ด้ามแปรงผลิตจากไม้ไผ่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ส่วนขนแปรงมีให้เลือก 2 แบบ คือขนแปรงเป็นไนลอน

ผสมเยื่อไม้ไผ่ นุ่ม ปลอดภัยกับเหงือกและฟัน สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ และขนแปรงชาร์โคล เป็นขนแปรงที่มีส่วนผสมของผงถ่าน

ไม้ไผ่ ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับพิษและท�าให้ฟันค่อยๆ ขาวขึ้น เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง 

มากไปกว่านัน้เพือ่ให้ทุกขั้นตอนไม่ใช่พลาสติกตามความตั้งใจ ทุกครัง้ของการแพก็ของสง่ลูกค้า เพ็ญนภาจะใช้กล่องกระดาษ

เก่าที่มี หรือใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้เสมอ ฉะนั้นอย่าแปลกใจที่เมื่อได้รับสินค้าจะไม่มีพลาสติกแรปหรือพลาสติกกันกระแทก ทั้งนี้    

ก็เพื่อลดการสร้างขยะเพิ่มนั่นเอง 

How to Guide

ธุรกิจอย่างไร

turninG Point

Text :  กองบรรณาธิการ

NUAN
จากความล้มเหลว
สู่บทเรียนชั้นยอด
และธุรกิจใหม่ที่ดีต่อใจ

เพราะเคยล้มเหลวมาก่อนกับสองธุรกิจแรกร้านกาแฟเล็กๆ และร้านขายข้าวแกง

ดังนั้น ในก้าวย่างของธุรกิจใหม่ครั้งนี้ จึงต้องรอบคอบ ระมัดระวัง

และเลือกท�าในสิ่งที่รักจริงๆ เพราะอย่างน้อยสิ่งที่ท�าก็ดีต่อใจ และเป็นแรงผลักชั้นดี

 08-1494-4299
 Nuan Eco-friendly Products

StArt
ให้ได้ไปต่อ
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ฉีกกฎ

Text :  Kritsana S. / Photo : Tumtist

DEATH CAFE หรือในช่ือภาษาไทยว่า มรณานุสติ คาเฟ่ เป็นโลเกชั่นใหม่ในย่านอารีย์ที่เหล่าคนชอบล่าประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิต     

ต้องมาเช็กอินให้ได้ ครั้งแรกที่ได้ยินชื่อก็จินตนาการไปแล้วว่า คาเฟ่ต้องมีบรรยากาศหดหู่เป็นแน่ แต่เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับ              

ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภำ ผู้อ�านวยการสถาบันคิดใหม่ ก็ได้ค�าตอบว่า แท้จริงแล้วที่แห่งนี้ไม่ใช่คาเฟ่อย่างที่หลายคนคิด หากแต่เป็น

พื้นที่จัดแสดงผลการวิจัยเกี่ยวกับมรณานุสติ หรือการระลึกถึงความตาย เครื่องมือทางพระพุทธศาสนาที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการทุจริต

และความรุนแรงในสังคม เพราะเมื่อคนเราตระหนักว่า ความตายอยู่ไม่ไกลตัวก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ละความชั่ว เร่งท�าความดี 

โดยได้น�ามรณานุสติมาสร้างเป็นวาทกรรมผ่านสินค้าเชิงสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่อย่างคาเฟ่

ไฮไลต์หลักของที่นี่มีด้วยกัน 3 ไฮไลต์ ไฮไลต์แรกคือ อุโมงค์แห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยชุดค�าถามชวนให้ย้อนถามตัวเองว่า มีชีวิตอยู่เพื่อ

อะไร และมีการน�าเทคนคิการออกแบบแสงและสมีาใช้ โดยแสงภายในอโุมงค์จะสว่างข้ึนเมือ่มีคนเดนิเข้ามา ไฮไลต์ท่ีสองคือ มรณานสุติ 

คาเฟ่ ที่มีกิจกรรมทดลองตายก่อนตายให้ร่วมอย่างนอนในโลงศพ เพื่อระลึกถึงวาระสุดท้ายของชีวิต หลังจากขึ้นมาจากโลงจะได้เขียน

สารถึงตนเองและเขียนพินัยกรรม ส่วนใครที่อยากทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนพินัยกรรมและการบริจาคอวัยวะ ที่นี่ก็มีแฟ้ม

ข้อมูลดังกล่าวให้อ่าน 

ไฮไลต์สุดท้ายคือ เครื่องดื่มซิกเนเจอร์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ที่ได้แรงบันดาลใจจากเทวทูตทั้งสี่ โดย เกิด เป็นเครื่องดื่มรสเปรี้ยวซ่า แต่ง

ปากแก้วด้วยน�้าตาลที่เปรียบให้เป็นอุปสรรคที่ต้องเจอในชีวิต แก่ โกโก้ร้อนที่เปรียบถึงการปล่อยวาง ท็อปด้วยมาร์ชเมลโลที่แทนความ

เสื่อมของอวัยวะ เจ็บ เครื่องดื่มสีช�้าเลือดช�้าหนอง สะท้อนภาพบาดแผลในชีวิต และ ตาย โกโก้ปั่นปักป๊อกกี้ 1 แท่ง ซึ่งป๊อกกี้แท่งนี้สื่อ

แทนธูปเคารพศพ ไม่เพียงเท่านี้ ประโยคเรียกลูกค้ารับเครื่องดื่มก็สะดุดหูไม่น้อย โดยพนักงานจะเรียกด้วยชื่อของเครื่องดื่มนั้นๆ เช่น 

ตายได้แล้วค่ะ

แม้จะเป็นคาเฟ่สุดแปลกท่ีมาที่เดียวได้ทั้งนอนโลง คุยเรื่องความตาย และจิบเครื่องดื่มจากเทวทูตทั้งสี่ แต่เชื่อหรือไม่คอกาแฟก็      

ไม่พลาดที่จะมาจิบกาแฟในบรรยากาศแบบนี้ และด้วยวัตถุประสงค์คาเฟ่แห่งนี้ที่สะท้อนข้อคิดต่างๆ เอาไว้มากมาย จึงไม่ได้เป็นเพียง

ความแปลกที่ให้คนมาถ่ายรูปหรือเช็กอินเท่านั้น แต่ยังได้อะไรกลับไปด้วย  

นอกจากไฮไลต์หลักที่กล่าวไป ในแต่ละสัปดาห์ตลอดระยะเวลาที่จัดมรณานุสติ คาเฟ่จะมีกิจกรรมพิเศษที่ไม่ซ�้ากันให้ผู้มาเยือนได้

ร่วมสนุก เช่น แข่งขันคิดค้นเมนูอาหารที่สะท้อนถึงคุณค่าการมีชีวิต ฟัง Death Talk ทอล์กโชว์จากคนที่เคยผ่านเหตุการณ์การฆ่าตัว

ตาย และ Death Table ลุ้นเป็นครอบครัวโชคดีรับประทานอาหารที่อยากรับประทานมากที่สุดในชีวิต ซึ่งปรุงโดยเชฟที่เก่งที่สุด             

ในประเทศไทย

ทั้งนี้ DEATH CAFE จัดถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้น และในเดือนสิงหาคมจะมี BIRTH CAFE เข้ามาแทนที่ ซึ่งกิจกรรมหลักจะ

เกี่ยวข้องกับความกตัญญูต่อแม่ จากนั้นจะเปลี่ยนไปจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความแก่และความเจ็บตามล�าดับ โดยแต่ละเรื่องราวจัด

แสดงเป็นระยะเวลา 3 เดือน

เห็นไหมว่า การสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าก็ช่วยสร้างความส�าเร็จให้ธุรกิจได้ แต่อย่างไรก็ดี ผศ.ดร.วีรณัฐแนะน�าว่า 

หากต้องการความส�าเร็จที่ยั่งยืน ธุรกิจที่ท�าต้องสามารถแก้ปัญหาในสังคมได้ด้วย 

ซ.อารีย์ 1
เปิดบริการทุกวัน 09.00-19.00 น.

  06-5095-6959
  KidMaiDeathAwarenessCafe
  @kid-mai.cafe

Death CaFe
คำเฟ่ สร้างประสบการณ์ความตายให้ลูกค้า
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จากปรากฏการณ์ความดังท่ีเกิดข้ึน ท�าให้แบรนด์ต่างๆ เลือก   

ที่จะโหนกระแสนี้ด้วยการเชื่อมโยงสินค้าเข้ากับเน้ือหาของละคร 

เช่น เซเว่น อเีลฟเว่น โพสต์ภาพครมีเทยีมข้นหวานแบรนด์ฟอลคอน

และมะล ิพร้อมแคปชนัแสดงความยนิด ีเพือ่ให้เข้ากบัฉากฟอลคอน

แต่งงานกับแม่มะลิ ทั้งนี้ เซเว่นฯ ไม่ลืมที่จะพ่วงโปรโมชันแลกซื้อ

ไว้ท้ายแคปชันด้วย เจคิว ปูม้านึ่ง ดิลิเวอรี โพสต์ขายกุ้งแม่น�้ายักษ์

ทีเ่ข้ากบัฉากแม่การะเกดท�ากุง้เผา และ Tops ซเูปอร์มาร์เก็ตเจ้าดงั

ก็ไม่พลาดที่จะท�าคอนเทนต์ขายผ้าเช็ดท�าความสะอาดกระจกเพื่อ

ล้อไปกับคันฉ่อง (กระจก) ที่คุณพี่หมื่นพูดถึงในเรื่อง

การท�าการตลาดกับกระแสฮติในสงัคมทีก่ล่าวไปข้างต้นเรยีกว่า 

Real-Time Marketing ซ่ึงมีประโยชน์กับแบรนด์ในแง่ของการมีตวัตน 

สินค้าของแบรนด์เป็นที่รู้จัก แบรนด์เป็นที่พูดถึงในช่วงที่กระแสดัง 

และลกูค้ามส่ีวนร่วมกบัแบรนด์มากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั เพราะพวกเขา

รู้สึกอินไปกับคอนเทนต์ของแบรนด์

นี่คือ 4 เทคนิคส�าคัญที่ท�าให้แบรนด์ประสบความส�าเร็จในการ

ท�า Real-Time Marketing

ครีเอตคอนเทนต์ให้เปรี้ยงปัง

สร้างคอนเทนต์ให้มคีวามเชือ่มโยงกบักระแสมากทีส่ดุ เช่น หยิบ

ประโยคเด็ดของกระแสมาเล่น และต้องเป็นคอนเทนต์ที่สร้างการ

จดจ�าได้อย่างการออกแบบชุดของตัวแทนสัญลักษณ์ของแบรนด์   

ให้เข้ากบักระแส การท�าเช่นนีส่้งผลให้แบรนด์ไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึง่

ของกระแสที่เมื่อกระแสหาย แบรนด์ก็หาย แต่ท�าให้แบรนด์ยังคง

ถูกพูดถึงแม้กระแสซาไปแล้ว เนื่องจากคนยังจดจ�าคอนเทนต์        

ของแบรนด์ได้

ทั้งนี้ ในส่วนของการเลือกกระแสมาเล่น ควรเลือกเล่นกระแส    

ที่เป็นประโยชน์กับแบรนด์ อย่าเล่นกระแสแง่ลบ เพราะอาจท�าให้

แบรนด์พัง และระวังการเล่นกับกระแสที่หมิ่นเหม่ หรือมีความ

ละเอียดอ่อน เช่น เพศ การเมือง และศาสนา เป็นต้น

อย่ำขำยหนัก

พยายามสร้างคอนเทนต์ท่ีเป็นมิตรกับลูกค้ามากที่สุด เพราะ

คอนเทนต์ที่เน้นขายอย่างหนักหน่วงมักไม่ถูกแชร์ ซึ่งเป็นผลจาก

การทีลู่กค้ารูสึ้กว่าถกูยดัเยยีด และในทีสุ่ดพวกเขากจ็ะปิดกัน้ตวัเอง

จากแบรนด์ 

เสิร์ฟถูกเวลำ

ต้องตดิตามความเคลือ่นไหวของกระแสอยูต่ลอดและปล่อยคอนเทนต์

ออกมาในช่วงที่กระแสก�าลังร้อนแรง อย่ารอเวลา เพราะคอนเทนต์

อาจถูกเมนิได้แม้ปล่อยออกมาช้าแค่วนัเดยีว ไม่เพยีงเท่านีต้้องเลอืก

ช่องทางปล่อยคอนเทนต์ให้ดีๆ  เพราะถ้าปล่อยคอนเทนต์ในช่องทาง

ทีต้่องผ่านการตรวจสอบจากระบบก่อนเผยแพร่ คอนเทนต์จะถกูเหน็ช้า

ท�ำให้ต่อเนื่อง

เมื่อตัดสินใจท�าคอนเทนต์ที่เล่นกับกระแสก็ควรท�าต่อเนื่อง       

ไปเรื่อยๆ เพราะท�าให้แบรนด์อยู่ในสายตาของลูกค้าตลอดเวลา         

อกีทัง้ยงัช่วยส่งเสริมให้แบรนด์มภีาพลกัษณ์ทีท่นัสมยั ทนัต่อกระแส

สังคม

Live

เทคนิคการตลาด
โหนกระแสพาแบรนด์ดัง

rEAL-tIME
MARKETING

เทคนิคการท�าก็คล้าย Real-Time Marketing แค่หยิบแฮชแท็กติดเทรนด์ทวิตเตอร์

ในช่วงน้ันๆ มาสร้างคอนเทนต์ และทวิตให้เร็วที่สุด เช่น ทวิตคอนเทนต์ตอนละคร     

ฉายฉากที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับแบรนด์ นอกจากนี้ ด้วยความที่ทวิตเตอร์ก�าหนดจ�านวน

ตัวอักษรในการทวิตแค่ 280 ตัวอักษร ดังนั้น แบรนด์ต้องทวิตแคปชันที่สั้น แต่โดนใจ 

ชวนให้อยากรทีวิต และห้ามลมืตดิแฮชแทก็ยอดนยิมท่ีเลอืกมาท�าคอนเทนต์ ส่วนส�านวน

ทีใ่ช้ในทวติเตอร์ แนะน�าให้ใช้ส�านวนเหมอืนทวติคุยกบัเพ่ือนมากกว่าส�านวนท่ีเป็นทางการ

และเน้นการขายมากเกินไป

ส�าหรบัแบรนด์ทีไ่ม่มสีนิค้าเกีย่วข้องกบักระแสเลย แต่อยากเล่นกบักระแสเหมอืนแบรนด์อืน่บ้าง แนะน�า

ให้หาจดุเชือ่มโยงระหว่างกระแสกับแบรนด์ให้เจอ และสร้างคอนเทนต์ให้ล้อไปกบักระแสให้ได้

นาทีนี้ถ้าไม่พูดถึงบุพเพสันนิวาส ละครที่เรตติ้งพุ่งแรงแซงละครทุกเรื่องที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้

คงกลายเป็นคนตกกระแสแน่ๆ จากความดังของละครท�าให้ค�าว่า ออเจ้า กลายเป็นค�าฮิตที่พูดกันทั่วบ้านทั่วเมือง

รวมถึงสิ่งของหรือแม้กระทั่งเมนูอาหารที่ปรากฏในเนื้อเรื่องก็ไม่วายกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเช่นกัน

ท�ายังไงดี

BonuS TIP

เมื่อแบรนด์
บนทวิตเตอร์

อยาก
โหนกระแสบ้าง?

Text :  Kritsana S.
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หนังสือมีจ�ำหน่ำยแล้ว ที่ร้ำนซีเอ็ด นำยอินทร์ บีทูเอส  

คิโนะคูนิยะ และร้ำนหนังสือชั้นน�ำทั่วประเทศ

ผลงานล่าสุด ของ แมธธ์-สุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย ที่จะบอกคุณว่า  

เมื่อแบรนด์ป่วยได้ ก็มีหนทางบ�าบัดและรักษาได้เช่นกัน ขอแค่หมั่นดูแลแบรนด์ 

และตรวจเช็กสุขภาพแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แบรนด์ยังอยู่ในใจของลูกค้า

ได้อย่างมั่นคงและถาวร ไม่ว่าต้องเผชิญกับโจทย์หินแค่ไหน

ติดต่อสั่งซื้อ : คุณสุชันษา (เอ๋) โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 115

หนังสือที่จะเปิดมุมมองให้เรำตระหนักถึงควำมท้ำทำย  

และประยุกต์ปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจหรือแบรนด์รับมือหรือฟื้นตัว 

อย่ำงทันท่วงที และคงคุณค่ำในแบบของคุณเอง

SS055011BO     172.5X260    6/4/61

ปัจจบัุนนีมี้ e-Commerce เกิดขึน้มากมายหลากหลาย Platform 

ไม่ว่าจะเป็น Website หรอื Application โดยเฉพาะ e-Commerce 

ในรปูแบบของการค้าปลกีออนไลน์ (Online Retail) ทีห่ลายเว็บไซต์

ทัง้ในไทยและต่างประเทศทยอยเปิดตวัออกมาให้ผูใ้ช้งานอย่างเราๆ 

ได้จับจ่ายใช้สอยกันตามพฤติกรรมและเทรนด์ของผู้บริโภค             

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

กลยุทธ์การตลาดหนึ่งที่หลายๆ แบรนด์มักน�ามาใช้กันคือ      

“การจัด Promotion ลดราคา” ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของ “ลด  

ทุกชั่วโมง ลดทุกวันท่ี...ของเดือน หรือลดตามเทศกาล” ก็ตาม      

โดยจะพ่วงมากับเงื่อนไขแปลกๆ แหวกๆ ล�้าๆ ให้เราได้ติดตาม

และเกาะติดกันส�าหรับแฟนพันธุ์แท้ของแต่ละแบรนด์

อย่างไรก็ตาม เคยสังเกตไหมว่า เดี๋ยวนี้สินค้าที่มี Promotion 

ลดราคามักจะ Out of Stock เร็วมากๆ จนอดตั้งข้อสงสัยไม่ได้ว่า 

Out of Stock จริงหรือเป็นวิธีการขายสินค้าอีกวิธีหนึ่งกันแน่ 

ยกตัวอย่างเช่น Promotion หนึ่งที่ถูกท�าออกมาจากเว็บไซต ์ 

ขายสินค้าออนไลน์ที่จะมี Promotion ประจ�าวันออกมาโดยการ     

ให้ส่วนลดมากถงึ 50-70 เปอร์เซน็ต์ ในส่วนของการซือ้สินค้าประเภท

นาฬิกาตามวันและเวลาที่ก�าหนด ปรากฏว่าพอจะกดสั่งซื้อนาฬิกา

เรือนหนึ่งที่ชื่นชอบกลับต้องไปเจอกับค�าว่า “Out of Stock” และ

ไม่ใช่แต่ช้ินนี้ชิ้นเดียว ชิ้นอื่นๆ ท่ีราคาเริ่มต้นหลักร้อยปลายๆ       

ถึงหลักพนัต้นๆ ต่างก็ตกอยูใ่นสถานะเดียวกัน ขณะทีสิ่นค้าทีเ่หลือไว้

ให้ได้ช็อปนั้นกลับกลายเป็นสินค้าที่มีราคาเริ่มต้นที่พันปลายๆ ถึง

หลักหลายๆ พันบาทแทน  

ค�าถามคือ เมื่อ Promotion บอกว่าเพิ่งจะจัดและลดราคาวันนี้ 

เวลานี้ แล้วท�าไมสินค้าหมดเร็วจัง? และเราจะรู้ได้ยังไงว่าสินค้า

หมดจริง?

จากตวัอย่างนี ้ท�าให้มองเหน็ได้ว่า การที ่Promotion ของสนิค้า

และบริการจะส�าเร็จได้ด้วยราคาท่ีถูก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย 

และมอบสิทธิพิเศษมากมายให้ผู้ใช้งาน โดยทุ่มเทงบประมาณ      

และเวลาไปกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้น อาจกลายเป็นดาบสองคม           

ถ้า Promotion นั้น สร้างความกังขา ไม่โปร่งใสจริงใจ ซึ่งสุดท้าย

แล้วอาจน�าไปสู่การท�าลายภาพลักษณ์ของแบรนด์ 

ขณะเดยีวกนัการตลาดทีใ่ช้วธิกีารเปิดเผยข้อมูลและความจริงใจ

ก็สามารถท�าให้แบรนด์ประสบความส�าเร็จได้เช่นกัน อย่างกรณี    

ข้างต้น ถ้ามกีารท�าข้อมลูหรอืสถติแิสดงให้ผูใ้ช้งานเหน็ชดัๆ กนัไป

เลยว่า นาฬิกานี้มีก่ีเรือนที่ร่วมรายการ? และตอนนี้มีกี่เรือนที่ถูก

ขายไปแล้ว? เหลืออีกกี่เรือนที่ยังอยู่ในสต็อก? ให้ผู้ใช้งานได้เห็น

กันแบบเปิดเผยน่าจะสร้างความประทับใจและน่าเชื่อถือได้ดีกว่า 

วิธีนี้ย่อมดีกว่าท่ีไม่เปิดเผยอะไรเลย และอาจท�าให้แบรนด์มี          

ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นด้วยก็ได้ 

Text :  ณัฏฐพัชร กมลพลพัตร Founder & CEO : CEMSHALL

ปั้นยอดขายด้วยการตลาดแบบจริงใจ
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ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

เกตุเสพย์สวัสดิ์
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Text :  ขวัญดวง แซ่เตีย / Photo : วิภาวดี พิสุทธิ์สิริอภิญญา, เจษฎา ยอดสุรางค์

บางคนจงึล้มเลกิ แล้วหนัไปรกัในสิง่ทีท่�าแทน 

แต่ส�าหรับ เกตุเสพย์สวสัดิ ์ปำลกะวงศ์ ณ อยธุยำ หรือ

ที่คนทั้งประเทศเรียกเขาจนติดปากว่า “น้าเน็ก” 

เขาไม่เคยท้อกบัการค้นหาในสิง่รกั ช่วงชวีติทีผ่่านมา

จึงแทบไม่มีอาชีพไหนที่เขายังไม่เคยท�า ตั้งแต่   

เดก็ล้างรถ เด็กแจกใบปลวิ ช่างซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

โปรดวิเซอร์ ครีเอทฟิ นกัข่าว จนมาลงเอยทีบ่ทบาท

ของพธิกีรรบัจา้ง ซึง่ไม่เพยีงสร้างรายได้ให้เขาได้

ใช้ชวีติอย่างทีอ่ยากเป็น แต่ยงัสร้างโอกาสให้เขาได้

ต่อยอดการค้นหาส�าหรับบทบาทใหม่ในชีวติ นัน่คอื

การก้าวเข้าสูโ่ลกธรุกจิ ซึง่เตม็ไปด้วยความท้าทาย 

แม้อายท่ีุมากขึน้ จะท�าให้บทบาทใหม่นีม้เีดมิพัน

กับค�าว่าอนาคตที่มั่นคง แต่มุมมองความคิดของ

น้าเน็กไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลย เขายังคงเต็มที่

กับสิ่งที่เป็นตัวเขา โดยเชื่อว่าท�าให้เต็มที่กับสิ่งที่

เป็นตัวเรา แล้วความส�าเร็จจะตามมาเอง

ธุรกิจที่ท�ำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้ำง

จริงๆ งานหลักของผมตอนนี้ยังคงเป็นพิธีกร

รับจ้าง ซึง่เป็นอาชพีทีท่�าเงนิให้ผม 75 เปอร์เซน็ต์

ของรายได้ทั้งหมด ตอนนี้ผมท�าอยู่ 7-8 รายการ

ซึ่งเยอะมาก ส่วนธุรกิจท่ีท�าจริงๆ นี่เพ่ิงเร่ิมเมื่อ 

16 มกราคมที่ผ่านมา ก็คือคอนเทนต์ออนไลน์  

ผมเปิดแชนนลัทีช่ือ่ว่า nanake555 ผ่านทางเฟซบุก๊ 

และอินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ ยูทูบ โดย

ใช้ชือ่เดียวกนัหมด แต่จะไลฟ์บนเฟซบุก๊เยอะทีสุ่ด 

อะไรทีเ่หลอืจากเฟซบุก๊กจ็ะเกบ็ไปลงในยทูบู ส่วน

อินสตาแกรมท�าหน้าที่ในการโปรโมต โดยจะมี

รายการสดทุกสัปดาห์ ช่ือรายการส�าลักข่าว        

ล�าสาลนีวิส์ เป็นวาไรตีท้อล์กโชว์ เชิญแขกสมัภาษณ์

แขก แล้วก็เล่าข่าวทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ แล้วก็มี

งานเล็กๆ น้อยๆ แล้วแต่ลูกค้าต้องการ อย่างมี

ลูกค้ามาจ้างท�าคลิปรายการ จ้างท�าไวรัล จ้างให้ 

Tie-in ในรายการ หรือบางทีก็มีลูกค้ามาซื้อไลฟ์

สดโปรโมตงานอะไรประมาณนี้

เรยีกว่ำเปิดแชนนลันีม้ำเพือ่รองรบังำนโฆษณำ

โดยเฉพำะอย่ำงนั้นหรือเปล่ำ

เอาจรงิๆ ผมกไ็ม่รูเ้หมอืนกนันะว่า ตัวเองก�าลัง

ท�าอะไรบนออนไลน์ รู้แต่ว่าที่นี่มีคนดู พฤติกรรม

ของคนเปลี่ยนไปแล้ว เราไม่ได้นั่งรอคอนเทนต์ 

ก่อนหน้านี้ในวงการทีวีจะมีค�าพูดที่ว่าโกโบริตาย 

เขาทรายต่อย รถจะโล่ง เพราะทกุคนต้องรบีกลับ

บ้านไปดูโกโบริตาย หรือดูเขาทรายต่อย แต่

พฤติกรรมแบบน้ีไม่มีอีกแล้วในยุคนี้ เพราะคน   

ไม่รอคอนเทนต์ ดูหนังดูย้อนหลังก็ได้ ไม่มีทีวีก็ดู

ในมือถือ เบื่อรายการในทีวีก็เปิดรายการที่ชอบดู

ในยูทูบ 

ขณะที่เครื่องมือเปลี่ยน พฤติกรรมคนเปลี่ยน 

แต่งานของผมยังเหมือนเดิมคือ เป็นผู้ให้ความ

บันเทิง แต่ถามว่าคุณจะไปให้ความบันเทิงที่ไหน 

ก็ต้องเป็นที่ที่มีคนดูเรา ผมมีแค่นี้ก่อน สิ่งที่ตาม

มาคือ ตั้งแต่ 16 มกราคม จนถึงตอนนี้ผมได้เงิน

จากงานท่ีเริ่มต้นด้วยความไร้เดียงสาเกือบจะถึง 

5 ล้านบาทแล้ว โดยที่รายจ่ายยังมีไม่ถึง 400,000 

บาทเลย แต่ทัง้ปีจะเป็นยังไงเด๋ียวว่ากนัอีกท ีสดุท้าย

ท้ายสุดแล้วผมเชื่อว่าลูกค้าท่ีเข้ามาเขาสัมผัส     

ได้ว่า ผมก�าลังท�าอะไรอยู่ ที่ส�าคัญผมโชคดี         

ทีโ่มเดลธรุกจิออนไลน์ของผมมแีต่คนระดับเซยีน

เข้ามาช่วยงาน คนหน่ึงคือ ปิงปอง (นิติพัฒน์     

สขุสวย) ทีย้่ายจากสิง่พมิพ์มาท�างานข่าวออนไลน์ 

มีประสบการณ์ในการท�างานออนไลน์มาก่อน     

ส่วนอีกคนหน่ึงก็เป็นมือออนไลน์อันดับต้นๆ      

ของประเทศเลยก็ว่าได้

คิดว่ำอะไรที่ท�ำให้ธุรกิจคอนเทนต์ออนไลน์

ของเรำได้รับเสียงตอบรับที่ดี

ค�าตอบคือลูกค้ารออยู่แล้วว่า เมื่อไหร่น้าเน็ก

จะออนไลน์สักที ทุกคนอยากซื้อน้าเน็ก แต่ในทีวี

ดิจิทัลราคาสูงมาก ท�าให้เขารู้สึกว่าบนออนไลน์ 

เข้าถึงผมได้ง่ายกว่า ในราคาที่ไม่ต้องขนาดนั้น 

แค่ซือ้นาทเีดียว อาทติย์เดียว หรอืรวีวิเดยีวกท็�าได้ 

แล้วคุยจบเร็วใน 5 นาที ก่อนหน้านี้ลูกค้าอยาก

ซื้อเรา ต้องไปซื้อกับรายการที่มีน้าเน็กเป็นพิธีกร

รับจ้าง ต้องติดต่อกับคนหลายชั้นมาก ขณะที่ 

nanake555 เป็นสือ่ทีม่คีวามเป็นเฉพาะตวัสูงมาก 

ลูกค้าก็ตามกันมา และส่ิงที่เราเป็นก็ตอบสนอง

กับหลายๆ โปรดักต์ 

ผมจะถามลูกค้าเสมอว่า ท�าไมถึงเลือกผม 

เพราะตอนน้ีเพจผมก็ไม่ได้มีคนมาติดตามมาก  

ไปกว่าดาราอีกหลายๆ คน อย่างไดมอนด์เกรนส์ 

ซือ้ผมเป็นล้าน เพราะเขาเหน็ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

เห็นว่าเราไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์ในโฆษณา แต่เรา

อ้วนจริง และอยากให้เราร่วมโปรเจกต์กับเขา คือ

ใน 3 เดือนให้กินจริงๆ แล้วให้คนดูผลว่าน�้าหนัก

ลดได้จรงิ ซึง่ผมว่าสมยันีเ้ราต้องพดูกนัตรงๆ การ

ตลาดสมัยน้ีหลอกกันไม่ได้ อร่อยต้องอร่อยจริง 

ดีต้องดีเห็นชัด และพิสูจน์ได้ นโยบายของผมคือ

หนึง่ต้องดวู่าลกูค้าอยากได้อะไร สิง่ทีค่ณุอยากได้

จะสะท้อนออกมาเป็นราคาท่ีคณุต้องจ่าย ถ้าอยากได้

ยอดขาย วิธีการคุยกับคนเพื่อกระตุ้นให้เขาไป    

ซือ้ของ ราคาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ แต่ถ้าแค่ต้องการ

ให้คนรู้จักแบรนด์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง

จำกคอนเทนต์ออนไลน์ กเ็ลยเป็นโอกำสให้ได้

ต่อยอดมำท�ำเนื้อทอดเทวดำขำยหรือเปล่ำ

เนื้อทอดเทวดานี่ มาจากเพื่อนผมชื่อปิงปอง

เห็นเลขาซื้อมากินบ่อยๆ เห็นบ่อยๆ เข้าก็เลยขอ

ลองชิม ปรากฏว่าอร่อยมาก ให้ใครชิมทุกคน       

ก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันหมด อร่อยชนิดที่ว่าซื้อ

มา 10 กระป๋องวางลงบนโต๊ะหมดภายในพริบตา 

จนต้องสัง่เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ให้เลขาโทรศพัท์สัง่ สัง่ไป

สัง่มา ปลายสายเป็นเจ้าของรบัสายเอง พดูท้าทาย

กลับมาว่า “ถ้าพ่ีส่ังเยอะขนาดนีม้าหุ้นกันเลยมัย้” 

ผมสนใจกเ็ลยบอกให้นดัมาคยุกนั เขาท�าเนือ้แบบ

ทอดเองขายเอง วนัหน่ึงทอดได้เตม็ที ่200 กระป๋อง

เอาไปวางโมเดร์ินเทรด แต่ปัญหาคอื ขายได้เท่าไร

จ่ายเท่านัน้ กลายเป็นงกูนิหาง เพราะโมเดร์ินเทรด

ตัดจีพีเยอะ แล้วก็ขายได้ไม่มาก วันหน่ึงเต็มที่    

ก็ 100-200 กระป๋องแล้วก็ไม่โต สิ่งที่เขาต้องการ

คือ อยากได้เงินทุนเพิ่ม 

ผมคุยกบัเขาแล้วถกูคอ เพราะเราเป็นคนไม่มี

นอกมีใน ก็เลยเข้ากันได้ดี ผมไปดูโรงงานเขา     

คราฟต์มาก คนทอดมีอยู่ 3 คน มีป้าอยู่คน        

ตักเนื้อทอดใส่ถุงวางตาชั่ง อัดไนโตรเจนเข้าไป 

คือทุกอย่างมีมาตรฐาน มีท้ัง อย. ท้ังฮาลาล      

ครบหมด แต่เป็นงานที่ใช้มนุษย์ท�าทั้งหมด ไม่มี

เครื่องจักรอุตสาหกรรมเลย ผมกับเพื่อนก็เลย

ตัดสินใจจดบริษัทเป็นโฮลดิ้งแล้วไปเข้าหุ้นเพื่อ

เพิ่มทุนให้เขา แล้วตกลงกันว่าให้เขาดูแลเรื่อง   

การผลิต ส่วนผมดูเรื่องงานมาร์เกตติ้งเป็นหลัก 

คิดจริงจังกับเรื่องกำรท�ำธุรกิจแค่ไหน

หลายคนบอกว่า การท�าในสิ่งที่รัก

คือสูตรส�าเร็จที่จะท�าให้เราเดินไปถึง

เป้าหมายได้ไม่ยากนัก

เสียแต่ว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าตัวเอง

รักอะไร ชอบอะไร

ช่วงต้นของชีวิตเราจึงเสียเวลา

ไปกับการค้นหาตัวตนของตัวเอง

ซึ่งบางครั้งก็ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าจะเจอ
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การตลาดสมัยนี้หลอกกันไม่ได้

อร่อยต้องอร่อยจริง

ดีต้องดีเห็นชัด และพิสูจน์ได้

นโยบายของผมคือ

หนึ่งต้องดูว่าลูกค้าอยากได้อะไร

สิ่งที่คุณอยากได้จะสะท้อนออกมา

เป็นราคาที่คุณต้องจ่าย

ผมท�าธุรกิจไม่ได้คิดอยากรวยนะ เป้าหมาย

ของผมไม่ใช่รวยเรว็ เพราะสมัยเป็นเดก็ พ่อกับแม่

ผมท�าฟาร์มไก่ ผมน่ีรวยทีสุ่ดในกลุ่มเพือ่น แต่ภาพ

ทีคุ่น้ตาคอื พ่อแม่ต้องออกจากบ้านแต่เช้ามดื และ

กลบัหลงัเทีย่งคนืไปแล้ว กลับมาถึงกน็อนสลบอยู่บน

โซฟา ผมต้องลกุขึน้มาเป็นคนห่มผ้าให้ เป็นอย่างน้ี

ชัว่นาตาปี ขณะทีพ่วกเพือ่นๆ ทกุคนมชีวีติสขุสบาย 

วนัๆ ได้เล่นกตีาร์ร้องเพลงกนัสนกุสนาน เห็นแล้ว

ท�าให้ไม่อยากมีกิจการใหญ่โต ไม่อยากรวย        

ความคิดนี้ติดตัวผมมาจนโต ไม่ว่าท�าอะไรผมจะ

มองเรือ่งเงนิเป็นเรือ่งสดุท้ายเสมอ สมยัผมหนุม่ๆ 

อายุ 20 ต้นๆ ผมเลือกท�างานที่ตัวเองชอบโดย    

ไม่ได้คิดเลยว่ารายได้จะเป็นเท่าไร สถานะของ

งานจะเป็นยังไง ผมเคยถือวฒิุปรญิญาตรเีกียรตนิิยม 

ไปสมัครเป็นเด็กปั๊มล้างรถที่เชียงใหม่แลกกับ     

เงินเดือน 1,500 บาท เหตุเพียงเพราะผมชอบรถ 

ผมท�างานเป็นเด็กล้างรถได้สักพักก็เริ่มคิดได้ว่า

ตัวเองจบมาด้านสื่อสารมวลชน จะมามัวล้างรถ

อยูอ่ย่างนีไ้ด้ยงัไง ก็เลยเข้ากรงุเทพฯ มา งานแรก

คือ แจกใบปลิว เพราะอยากรู ้จักกรุงเทพฯ           

ทุกซอกซอย และไม่อยากนั่งท�างานในออฟฟิศ   

แต่ผมไม่คิดว่ามองว่ามันเป็นงานแจกใบปลิว      

มองว่ามันเป็นงานประชาสัมพันธ์ คนที่ไปท�างาน

ด้วยกนัแต่ละคนจะได้คนละ 500 แผ่น ถ้าคดิแบบ

เด็กแจกใบปลิวคือ ท�ายังไงให้ปึกนี้หมดไปให้เร็ว

ที่สุด ก็จะแจกดะไปทั่ว แต่ผมจะเลือกแจกคนที่

เป็นเป้าหมายเหมาะส�าหรับใบปลิว ใครก็ตาม      

ทีผ่มแจกใบปลวิให้จะต้องมเีงนิจ่าย วนัหนึง่แจกได้ 

20-30 คนผมกเ็ลิกแล้ว แต่พอกลบัถงึออฟฟิศ โดน

ด่าเลย ถ้ามองในฐานะเดก็แจกใบปลวิผมสอบตก 

เพราะแจกไม่หมด แต่ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ 

ผมคิดว่าตัวเองสอบผ่าน สุดท้ายก็คือตลอด        

หนึ่งอาทิตย์ที่ผมแจกใบปลิว น่าจะมีคนไม่ถึง       

200 คนที่ได้รับใบปลิวจากผม ที่ผมจ�าพวกเขาได้

เพราะผมเลือก ผมนั่งเล็งพวกเขาไว้ก่อนที่จะเดิน

เข้าไปแจก แล้วผมจ�าได้ว่าในจ�านวน 200 คนที่

ผมแจกมีเกิน 50 คนที่มาในงานแสดงสินค้า วิธี

การท�างานของผมเป็นอย่างนี้มาตลอด ไม่ว่า      

จะท�าอะไร ผมจะนึกถึงหน้าที่ของตัวเองเสมอ  

หลักที่ผมใช้ในการเลือกงานมีแค่ 2 ข้อ หนึ่ง 

คือว่างานนี้มันเป็นตัวตนจริงๆ ของเราหรือเปล่า 

สอง เรารักและมีความสุขกับมันไหม คิดแค่ 2 เร่ืองน้ี 

แล้วเร่ืองเงินจะตามมาเอง และจะตอบแทนเรา

อย่างสมน�้าสมเนื้อ เผลอๆ จะเยอะกว่าด้วยซ�้า   

แต่ทุกครั้งด้วยความที่ผมให้ความส�าคัญ 2 เรื่อง

แรกมาก พอมันตอบแทนเข้ามาแค่ระดับหนึ่ง      

ผมก็พอใจแล้ว เพราะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่แรก

ความฝันของผมคือ มีกินมีใช้ก็พอ ผมไม่เคยคิด

เลยว่าปีนี้ผมจะต้องท�าให้ได้เท่านั้นเท่านี้ เพราะ

ผมเชื่อว่าถ้าด�าเนินชีวิตแบบนี้ไปจนวันตาย มันก็

จะพอดีของมันเอง 

กเ็ลยเริม่ต้นธุรกจิแบบง่ำยๆ ไม่ต้องคิดอะไรมำก

ก็ไม่รู้ว่าจะยุ่งยากไปท�าไม เพราะผมรู้สึกว่า    

นี่ละคือของที่ผมอยากจะขายจริงๆ ถ้าเทียบกับ

ก่อนหน้านี้เคยมีคนมาชวนผมขายยาปลูกหนวด 

ให้ช่วยเป็นพรเีซนเตอร์ให้ ยาปลกูหนวดขวดหนึง่ 

450 บาท ต้นทุน 70 บาท ขายได้เท่าไรหักเป็นค่า

การตลาด 10 เปอร์เซน็ต์ทีเ่หลอืแบ่งกันคนละครึง่ 

แถมให้สิทธิ์ผมเป็นตัวแทนจ�าหน่ายคนเดียว คิด

ดวูา่จะท�าใหถ้งึร้อยลา้นนี่แปบ๊เดยีวเองนะ แตผ่ม

ไม่เอา เพราะพอลองทาแล้วมันไม่เหน็ข้ึน แล้วผมก็

มองภาพตวัเองขายยาปลกูหนวดไม่ออก ผมไม่ได้ว่า

คนทีข่ายของพวกน้ีไม่ดนีะ เพียงแต่เป้าหมายของผม

ไม่ใช่เงิน แล้วท�าให้บางทีรู ้สึกว่าเสียเวลาถ้า        

จะมานัง่ถกกบัคนทีย่นือยูบ่นคนละหลักการกบัเรา 

จริงๆ ขายยาปลูกหนวดนี่ท�าเงินได้ดีกว่านะ 

เนื้อทอดนี้เฉพาะทุนก็ตก 130 บาทแล้ว มาร์จิน

ต่อกระป๋องน้อยมาก ถ้าจะขายให้ได้ร้อยล้าน ต้อง

ทอดกนัเท่าไร ต้องใช้ผูค้นมากมายแค่ไหน แถมยงั

ต้องมาเล่า Story แบบเต็มสตรีมกันอีก กี่หมื่น    

กี่แสนครั้ง แต่มันต่างกับยาปลูกหนวดตรงที่มัน

อร่อยจริง แล้วกินได้เรือ่ยๆ ไม่มีเบ่ือ ผมกล้าการนัตี

ได้เลยว่าใครกต็ามท่ีกนิเน้ือทอดเทวดา ขอแค่ได้ลอง 

ทุกคนจะต้องบอกว่าอร่อย นี่คือ Passion ล้วนๆ 

ที่ท�าให้ผมรู้สึกสนุก และตื่นเต้นที่จะได้ท�า

เป้ำหมำยของน้ำเน็กไม่ใช่เงิน แล้วเป้ำหมำย

ของคุณสยำมที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันล่ะ 

ผมก็ไม่ได้โลกสวยถึงขนาดว่า ไม่ได้คาดหวัง

รายได้เลยนะ แต่มีความรู้สกึว่ามันจะรวยกบัเราไหม 

มันจะคุม้ไหม มันจะเมกมันนีใ่ห้เรามรีายได้มหาศาล

หรือเปล่า ตรงนัน้ไม่ได้คิดเลย แต่ในหลกัการของ

การซือ้มาขายไปมนัต้องมเีรือ่งของก�าไรอยูแ่ล้วล่ะ 

และสยามก็คิดแบบนี้เหมือนกัน เพราะเขาก็ทอด

ของเขาอย่างนัน้มาตัง้แต่แรกแล้ว มนัท�าเองทุกอย่าง 

ดโูรงงานเอง วิง่ส่งของเอง เพยีงแต่เขารูสึ้กเหน่ือย 

โดยที่ยังไม่เห็นผลในระดับที่ท�าให้มีความสุข แต่

สุดท้ายท้ายสุดแล้ว ผมเชื่อว่าสยามเพื่อนผมจะ

ท�าในสิง่ทีเ่ขาชอบท�าทีส่ดุ เขาชอบทีจ่ะท�าเนือ้ทอด

ก็ให้เขาท�าไป ส่วนผมก็จะท�าหน้าที่ขายให้ 

อาจจะฟังดวิูธีคดิของผมไม่มแีก่นสารอะไรให้

เดก็รุน่หลงัเอาไปคิดต่อยอดได้เหมอืนเถ้าแก่น้อย

ร้อยล้านเลยนะ ชวีตินกัธุรกจิของผมเหมอืนชะตา

ฟ้าลิขิต แต่ผมเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิต ปล่อยให้

จังหวะชีวิตมันพัดพาไปเอง แต่ผมก็ไม่ได้ผลัก     

ทกุอย่างให้เป็นเหมือนโชคชะตา หรอืบญุมาวาสนา

ส่งทัง้หมดหรอกนะ ผมกเ็ชือ่ว่าท้ายทีส่ดุแล้วความ

เป็นตัวเรานั่นแหละ ที่เป็นตัวชักน�าพาเราไปเอง 

ถ้าเราไมเ่ปน็เราก็อาจจะไม่เป็นผมอย่างวนันีก้ไ็ด้ 

เหมือนอย่างตอนที่เจ้าของยาปลูกหนวดมาคุย    

กับผม แล้วสุดท้ายเราก็ลงเอยกันไม่ได้ ผมเชื่อว่า

มนัมจีงัหวะอะไรบางอย่างทีท่�าให้ผมกบัสยามมา

เจอกัน แล้วสุดท้ายเราเป็นเรา มันท�าให้เรารู้ว่า

เราควรได้หรือไม่ควรได้อะไร 

คิดว่ำจะท�ำตลำดยำกไหม

แรกๆ ก็กังวลอยู่นะว่าจะท�ายังไงให้คนรู้จัก

เนื้อทอดเทวดา แล้วท�าให้สินค้าซื้อง่ายขายคล่อง 

เราจะคยุกบัลกูค้า หรือสือ่สารแบรนด์ของเราออก

มายังไง แต่สุดท้ายท้ายสุดกลับมาที่หลักการเดิม

คือ ท�าทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเงินจะมาเอง 

สิ่งที่ผมกังวลมากกว่าก็คือ เราจะยังคงคุณภาพ

การผลิตให้งดงามตามเดมิได้ยงัไง ผมคยุกบัสยามว่า 

ท่ีผ่านมาเขาทอดได้วนัละ 200 กระป๋อง ถ้าวนัหน่ึง

ต้องทอดวันละ 1,000 กระป๋องจะงดงามแบบน้ี

เหมือนเดิมไหม พอสเกลงานใหญ่ขึ้นคุณภาพจะ

ลดลงไหม ผมบอกสยามให้เขาโฟกัสกับเรื่องการ

ผลิตให้ได้คุณภาพแบบนี้ให้ได้ ส่วนเรื่องงานขาย

เดี๋ยวผมจัดการให้เอง แล้วผมก็เชื่ออย่างท่ีเชื่อ

เสมอมาว่า สิ่งที่เราทุ่มเทไปมันจะตอบแทนกลับ

มาเป็นเงินเอง โดยไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นเท่าไร 

วำงกลยุทธ์กำรท�ำตลำดให้กบัเนือ้ทอดเทวดำ

ยังไง

อันดบัแรกผมจะท�าให้มนัเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ขึน้ 

แผนการตลาดของผมเรยีบง่ายมาก ผมไปทีก่อง  

บาวยังบลัด เดินไล่ถามเลยว่ามีใครกินเน้ือบ้าง 

แล้วพูดตรงๆ ว่าผมก�าลังจะขายเนื้อทอดเทวดา 

อยากให้ลองชิมดูหน่อย ถ้าไม่อร่อยให้เตะ แล้ว

ถอืว่าเรือ่งนีไ้ม่เคยเกดิขึน้ แต่กนิไปแล้วคณุว่ามนั

อร่อย ผมขอ 1 รูปว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์     
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แล้วว่ามันอร่อย ผมก็เลยได้รูปเอ๊ะ-จิรากร กับ    

ครูอ้วนมา พี่แอ๊ด คาราบาว กินแล้วอร่อยเลยขอ  

กลับบ้านอีก 2 กระป๋อง ผมกเ็ลยได้รปูพีแ่อ๊ดมา

ด้วย ผมเลอืกแต่เฉพาะคนท่ีกนิจรงิๆ บางคนบอก

แข็งฟันไม่ดีเคี้ยวไม่ไหว ผมก็ไม่เอา แล้วผมก็จะ

เอาผู้คนเหล่านี้ช่วยกันบอกว่าเนื้อทอดของผม

อร่อยแค่ไหน เพราะถ้าให้คนมาฟังผมพดูคนเดียว      

คนอาจจะมองว่าผมโม้ กอ็ยากให้คนเหล่านีม้าช่วย

ยืนยันอีกที แล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ของผมกระจาย

ออกไป แล้วก็จะมีออฟไลน์ด้วย ผมใช้วิธีแมนวล

มากคอื ปากต่อปากนีแ่หละ บอกไปยังกลุม่เพือ่นผม 

จนตอนนี้เริ่มมีเสียงขอเป็นตัวแทนกันมาบ้างแล้ว 

เพราะเขาไปเห็นในอินสตาแกรม และทวิตเตอร์ 

เพื่อนผมบางคนเป็นหมอ ก็ใช้วิธีแบบเดียวกัน     

คอืเอาไปต้ังไว้กลางกลุม่เพือ่นแล้วบอกว่า “เอ้า...

ลองชิมดู ถ้าไม่อร่อยให้เตะ” ผมบอกเลยว่า         

โปรดกัต์นีท้�าการตลาดง่ายมาก เพราะมนัดจีรงิๆ 

ขอแค่ให้คนรู้ 

ในส่วนของตวัโปรดกัต์มเีข้ำไปช่วยปรบัเปลีย่น

อะไรด้วยไหม ในแง่ของกำรตลำด

ผมไม่ได้ไปปรับเปลีย่นอะไรของเขาเลย อะไร

ท่ีเป็นความงดงามของเขาอยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะเป็นชือ่

แบรนด์ หรือแพ็กเกจจิ้ง ผมไม่แตะเลย เพียงแต่

จะเพ่ิมในส่วนของสตกิเกอร์เป็นรปูผมบนฝาพร้อม

กับข้อความ “ไม่อร่อยให้เตะ” ที่ใช้รูปผมนี่ไม่ใช่

เพราะอยากใช้ความเป็นน้าเน็กขายนะ เพียงแต่

เราอยากรับรองด้วยตัวเองว่า “พี่...มันดีจริงๆ” 

คือส่วนตัวผมมองว่า ชื่อเสียงเป็นดาบสองคม     

ถ้าเอะอะเอาเปรยีบคนโดยการใช้ความดงั เพือ่ให้

คนมคีวามรูสึ้กเชือ่ใจ ผมรูส้กึว่าอย่างนีม้นัไม่แฟร์ 

เหมอืนคณุมหีนวดแล้วไปขายครมีปลกูหนวด ถอืว่า

หลอกคน เพราะว่าหนวดคุณมันงอกมาเองอยูแ่ล้ว 

ยานี่ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลย อย่างนี้ผมไม่เอาด้วย 

ช่องทำงจ�ำหน่ำยทีคิ่ดไว้ ตอนนีจ้ะเป็นทีไ่หนบ้ำง

ตอนแรกจะเข้าโมเดิร์นเทรด แล้วก็พวก        

คอนวีเนียนสโตร์ แต่จากที่คุยกับเพื่อนหลายคน

ทีท่�าธรุกจิแล้วเอาสนิค้าไปวางขายในโมเดร์ินเทรด 

หลายคนจะพดูตรงกนัว่าบางทเีราต้องปรบัขนาด

ให้เลก็ลง แต่เรามองว่าถ้าปรับขนาดลงแล้วมันจะ

ไม่น่ากินเลย เลยไม่เอาดีกว่า เพราะเรารู้สึกว่า   

เรารักมันไม่ใช่แค่รสชาติ แต่เราชอบไซส์ ชอบ  

แพ็กเกจท่ีมันเป็นด้วย ชอบที่เขาถนอมมัน เอา   

ใจใส่กบัมนัทกุขัน้ตอน อดัไนโตรเจนมา ใส่ถงุฟอยล์

แล้วใส่ถ้วยมีฝาปิดมาอีกทีสามารถเก็บไว้กินได้

นานถึง 8 เดือน แกะถุงกินแล้ว กินไม่หมดก็ปิด

ฝาไว้กินต่อได้ มันลงตัวมากๆ ในทุกอย่าง ไม่ว่า

จะเป็นฟังก์ชันการใช้งาน หรือความสวยงาม     

ของแพ็กเกจจิ้ง เล็กกว่านี้ก็คงไม่ดี ใหญ่กว่าน้ี     

ก็คงไม่ใช่ ก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเอาสินค้าเข้า       

โมเดร์ินเทรดเท่าไร อาจจะมวีางขายท่ีวลิล่ามาร์เกต็

สัก 2-3 ที่ แค่ให้คนรู้สึกว่าสินค้าของเราไม่ใช่     

แค่ไก่กา เพราะการเอาสินค้าเข้าไปวางในห้าง

สรรพสินค้าก็เหมือนกับเป็นการสร้างการรับรู้

แบรนด์ เวลาคนเข้าไปเห็นสินค้าเราในห้าง ส่วน

เรื่องของยอดขายผมแทบไม่ได้หวังเลย แล้ว      

เดี๋ยวนี้มีช่องทางในการน�าสินค้าไปถึงมือคน       

ได้เยอะมาก ง่ายสุดก็คือ ออนไลน์ 

วำงอนำคตของเนือ้ทอดเทวดำไว้ไกลแค่ไหน

จริงๆ ผมคิดไปถึงเรื่องการส่งออกเลยด้วยซ�้า 

คดิว่าถ้ามนัพกีไปถึงขัน้นัน้ได้จริงๆ เราคงจะปล่อย

เรื่องน้ีให้เป็นหน้าที่ของคนที่มีความเชี่ยวชาญ   

ด้านนี้จริงๆ เพราะเรารู้ว่าเราท�าได้ประมาณหนึ่ง

เท่านั้นเองคือ เข้ามาร่วมทุน และช่วยโปรโมตให้ 
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แต่ถ้าธุรกิจขยายใหญ่โตถึงขั้นส่งออกจริงๆ จังๆ 

คงต้องให้มืออาชีพมาท�า ส่วนเรื่องการอัพสเกล

ธรุกจิ มนัเป็นเร่ืองอปุทานอปุสงค์ทีง่่ายมาก ตอนนี้ 

1 กระทะทอดได้ต่อวนั 200 กระป๋อง เพิม่ขึน้มาอกี

กระทะเพือ่ให้ได้ 500 กระป๋องต่อวนั เอาแค่นีก่้อน 

แต่ผมว่านะ เริม่ต้น 2 เดอืนแรกยงัเป็นตวัเลขหลอกๆ 

เดีย๋วคนนัน้กส็ัง่ คนนีก้ส็ัง่ สัง่กนัทเียอะๆ แค่ 2 เดอืน

แรกยอดออร์เดอร์มาจนผลติไม่ทัน แต่ยงัเชือ่ไม่ได้ 

เพราะมันยังใหม่ คนยังเห่อกันอยู่ พอพูดว่าอร่อย

ทุกคนอยากลองของ คนที่รู้จักผม คนที่รู้จัก   

แบรนด์นี ้ใครๆ กอ็ยากอุดหนนุ เพราะฉะนัน้ยอดขาย 

2 เดือนแรกยงัเช่ือไม่ได้ ต้องรอดูก่อนว่าเขาจะกนิ

ครั้งที่สอง ครั้งที่สามตามมาหรือเปล่า 

แล้วของกิน เป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดทะเล     

แดงเดอืดมาก เนือ้ทอดเป็นของกนิไม่ต่างอะไรกบั

เอแคลร์ ลกูช้ินป้ิง ข้าวมันไก่ เพราะสดุท้ายมนักค็อื

ของที่ใส่ปากกิน เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องดู    

ให้ชดัก่อนว่าทศิทางจะเป็นยังไง ตวัเลข 2-3 เดือน

แรกยงัเป็นเพียงตวัเลขหลอกๆ ทีย่งัเอามาค�านวณ 

หรือประเมนิอะไรไม่ได้ ไม่ใช่ไปบ้าจีม้ยีอดออร์เดอร์

มาเป็นหม่ืนกระป๋องแล้วคิดว่าจะขายดีรีบขยาย

โรงงานเพื่อขยายก�าลังการผลิตทันที พอตัวเลข

จริงมาลงฮวบเลย ทีนี้ล�าบากแล้ว เราคุยกันว่า    

เราจะท�าธุรกิจนี้ให้เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ถ้ำมีออร์เดอร์เข้ำมำมำก ในช่วงที่ทิศทำงยัง

ไม่ใช่ เรำมวิีธใีนกำรรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ยังไง

เราก็อาจต้องบอกไปตรงๆ ว่า ของหมด ผลิต

ไม่ทัน ถ้าพี่ชอบจริงๆ รอหน่อยแล้วกัน ท�าแบบนี้

เรากจ็ะไม่พองกนัแบบกลวงๆ ตอนนีเ้รือ่งการผลติ

ผมยังไม่กังวลมากเท่ากับการสื่อสารกับลูกค้า      

เรามีจัดอบรมพนักงานให้เข้ามาดูแลเรื่องนี้         

โดยเฉพาะ การตอบไลน์ลูกค้า วิธีที่เราใช้ในการ

สือ่สารแทนทีจ่ะพดูแบบภาษาพดูทัว่ๆ ไป อาจจะ

ท�าเป็นภาพอินโฟกราฟิกเพ่ือใช้ตอบค�าถามซ�้าๆ 

เพ่ือป้องกันปัญหาจากความผิดพลาดของมนุษย์ 

อย่างถ้าใช้วิธีพิมพ์ตอบค�าว่า “ได้จ้า” แล้วเผลอ

ไปใส่สระอาหลายตัว คนอ่านอาจคิดไปว่าเรา

ประชดหรือเปล่า มนัเป็นไปได้ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้

เราจะไม่เอาอารมณ์คนเข้ามาเกี่ยวข้องเลย         

แล้วถ้าเราท�าภาพอินโฟกราฟิกสวยๆ ออกแบบ

ดีๆ คนอาจเก็บเอาไว้หรือส่งต่อได้ด้วย 

ฟังดูเป็นงำนที่ตื่นเต้นที่สุดในบรรดำงำน        

ที่ท�ำมำทั้งหมดเลยนะ

มนัต่างจากงานทุกอย่างท่ีท�ามาโดยสิน้เชงิเลย 

มันมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเก่ียวข้อง     

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่มากกว่าการสร้างสินค้า

ทัว่ๆ ไป เพราะมนัเป็นของทีเ่อาไว้เข้าปากกนิ เราต้อง

รับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนว่าต้องอร่อยจริง 

รับผิดชอบสุขภาพร่างกาย ทั้งเร่ืองความสะอาด 

และมาตรฐาน เราขอฮาลาลไว้เรียบร้อย พี่น้อง

มสุลมิไว้วางใจได้ แต่ละกระป๋องต้องผ่านเข้าเครือ่ง

สแกนเพ่ือไม่ให้มีโลหะหลดุรอดลงไป เราพิถีพิถัน

กับมันมาก เพราะรู้สึกว่านี่คือของที่เอาเข้าปาก 

อะไรท่ีถึงปากถึงท้องคนเป็นความท้าทายมากว่า

เราจะท�ามันออกมาให้ดีได้ยังไง 

ท�ำธุรกิจสนุกกว่ำเป็นพิธีกรไหม

ในฐานะของพธิกีร บางทผีมกเ็บือ่เหมอืนกนันะ 

เพราะเป็นสิง่ทีเ่ราท�ามาชัว่นาตาปี แล้วรูส้กึอยาก

หาความท้าทายใหม่ๆ มาให้ตวัเองรู้สกึกระชุม่กระชวย

ขึน้ อย่างมาท�าคอนเทนต์ออนไลน์ อนันีก้เ็กิดจาก

ท�าเพราะอยากแก้เบ่ือ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่ได้

ต่างไปจากงานที่ท�าๆ มา เพียงแต่เปลี่ยนมีเดีย

ใหม่เท่านั้นเอง ออนไลน์อาจจะเปิดโอกาสให้เรา

เป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น ตลกโปกฮาได้เต็มที่ 

แต่เอาเข้าจริงๆ ผมกต็ลกโปกฮาแบบสดุต่ิงอย่างนี้

อยู่แล้ว ผมก็อิสระกับตัวเองอยู่แล้วก็เลยไม่ได้   

รูส้กึว่าบนออนไลน์จะตืน่เต้นอะไรเท่าไร ดาราบางคน

อาจรู้สึกว่า การแสดงออกบนออนไลน์ค่อนข้าง

อิสระ ท�าให้เขาเป็นตัวของเขาเองได้มากขึ้น แต่

ส�าหรบัผมไม่ได้มอีะไรเปลีย่นแปลงเลย และเหตผุล

ทีท่�าให้ออนไลน์ท�า 2 เดอืนได้เงนิมา 4-5 ล้านบาท 

เพราะออนไลน์มันมีแวลูอยู่ในตัว เพราะลูกค้า

อยากซื้อเรา และสามารถซื้อได้โดยตรงกับเรา 

โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะ แสนเดียวก็ได้เป็นคลิป

ออกมาแล้ว แถมยังเอาคลิปไปใช้ต่อได้อีกด้วย 

นิยำมค�ำว่ำธุรกิจในควำมหมำยของน้ำเน็ก   

คืออะไร

ผมบอกเพ่ือนๆ อยู่เสมอว่า ผมมีสัดส่วน       

ของความเป็นนักธุรกิจอยู่ในตัวน้อยมาก ถ้าลอง

คิดเป็นตัวเลข ผมคิดว่าผมมีความเป็นนักธุรกิจ

อยู่ในตัวแค่ 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อนผมบอกว่า ผม

เป็นคนท่ีใช้อารมณ์สูงมาก ผมต้องการความรัก 

ความรูส้กึ ความคลัง่ไคล้ในสิง่ทีผ่มท�าสงูมาก และ

เวลาท�าอะไรก็ตามที่เกิดมาจากองค์ประกอบ      

เหล่านี้ มันมักจะออกมาดี พอมันดี มันก็มีราคา 

พอมนัมรีาคา เงนิกม็าเอง ขณะทีบ่างคนทีมี่ความเป็น 

Business Man อยูใ่นตวัร้อยเปอร์เซน็ต์ของพวกนี้

จะมาก่อนเลย และไม่รู้จบ จะต้องคอยหาวิธีการ

ท�ายังไงให้ได้ร้อยล้านพนัล้าน ด้วยความสัตย์จริง 

ผมไม่เคยรู้เลยว่าเนื้อทอดเทวดาจะท�าเงินให้ผม

ได้เท่าไร แต่มีความเชื่ออยู่เต็มเปี่ยมว่า เดี๋ยวมัน

จะท�าหน้าที่ของมันเอง เพียงแต่เราจะท�ามันด้วย

ความเป็นตวัเราเท่านัน้ เหมอืนเราชอบอะไรกอ็ยาก

ให้เพื่อนได้ลอง  

สุดท้ำยท้ำยสุด อะไรคืออนำคตที่มั่นคง      

ของน้ำเน็ก ระหว่ำงคอนเทนต์ออนไลน์กับ

เนื้อทอดเทวดำ

ก่อนทีด่เีจโจ้ (อคัรพล ธนะวทิวลิาศ) จะเสยีชวีติ 

เขาเคยฝันว่าในอนาคตเขาอยากนั่งจัดรายการ

วทิยทุีบ้่าน โดยคดิว่าถงึตอนนัน้เขาคงรวยมากจน

สามารถทีจ่ะซ้ือเครือ่งส่งมาตัง้ไว้ทีบ้่าน ตืน่เช้ามา

หากาแฟจิบ แล้วมานั่งจัดรายการวิทยุอยู่ที่บ้าน 

เสยีดายโจ้ตายก่อน เลยไม่รูว่้าเดีย๋วนีม้นัง่ายมาก

ในการบรอดคาส โดยทีเ่ราจะอยูท่ี่ไหนกไ็ด้ เพยีงแค่

ใช้เฟซบุ๊กไลฟ์ สิ่งที่เขาคิดเป็นการคิดแบบโมเดล

ในวนันัน้ ซึง่ต้องใช้เครือ่งส่ง และขอสมัปทานคลืน่มา 

เฉกเช่นเดียวกนั ส่ิงทีผ่มคดิกบัโมเดลในวนันีก้ค็อื 

สดุท้ายท้ายสดุผมกค็งจะแก่ตวัลงจนไปสตดูโิอไม่ไหว 

ออนไลน์กจ็ะเข้ามาตอบโจทย์ให้ผมบรอดคาสทีบ้่าน

ได้ แต่ก็จะท�าแบบเอาพอแก้คิดถึงแฟนๆ คิดถึง

สิง่ทีผ่มเป็นมาทัง้ชวีติ ขณะเดียวกนักมี็อะไรบางอย่าง

ทีจ่ะเป็น Passive Income มาเลีย้งตวัเราให้อยู่รอด

ในช่วงวัยแก่ โดยที่ Passive Income นี้ต้องมา

จากสิ่งที่เรารัก เราชอบ เราภาคภูมิใจ และมันดี

ต่อผู้คน นั่นละครับคืออนาคตของผม 

ชื่อเสียงเป็นดาบสองคม

ถ้าเอะอะเอาเปรียบคนโดยการใช้ความดัง

เพื่อให้คนมีความรู้สึกเชื่อใจ

ผมรู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่แฟร์

เหมือนคุณมีหนวดแล้วไปขายครีมปลูกหนวด

ถือว่าหลอกคน

เพราะว่าหนวดคุณมันงอกมาเองอยู่แล้ว

ยานี่ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลย

อย่างนี้ผมไม่เอาด้วย
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

ท�ำไม

sweetgreen

ที่ขายไลฟ์สไตล์ให้คนรุ่นใหม่

สลัดบาร์

www.nytimes.com

จากท่ีคิดว่าจะดูแลร้านเองก็กลายเป็นต้อง    

จ้างพนกังานมากกว่า 3,500 คน ธรุกจิของพวกเขา

ท�ารายได้ปีละหลายสบิล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ทัง้ยงั

สามารถระดมทนุราว 130 ล้านดอลลาร์ฯ จาก   

นกัลงทนุหรอื VC (Venture Capital) มาต่อยอด

ธรุกจิ ส่งผลให้ผูป้ระกอบการท้ัง 3 ขึน้แท่นดาวเด่น

ในวงการ Startup และติดโผยอดผู้ประกอบการ

รุ่นใหม่อายุน้อยกว่า 30 ปีของนิตยสาร INC

จุดเริ่มต้นมาจากนักศึกษา 3 คนที่คบหา     

เป็นเพ่ือนกันตั้งแต่เรียนปี 1 ที่มหาวิทยาลัย     

จอร์จทาวน์ นคิ เนท และจอนได้ปรึกษากนัว่า จะท�า

อะไรดหีลงัจบการศกึษา ทกุคนเหน็พ้องว่าอยากท�า

ร้านอาหารเพือ่สขุภาพเพราะในละแวกทีอ่าศัยอยู่ 

ร้านฟาสต์ฟูดดูจะหาง่ายกว่าร้านเพื่อสุขภาพ      

เมื่อคิดแล้วก็ลงเอยที่ธุรกิจสลัดบาร์ บัณฑิตใหม่

ไฟแรงได้ท�าการระดมทุนจากเพือ่นๆ และสมาชกิ

ในครอบครวั ได้มาทัง้สิน้ 375,000 ดอลลาร์ฯ แล้ว

เดอืนสงิหาคม พ.ศ.2550 หรอื 3 เดือนหลังเรียนจบ 

sweetgreen ร้านสลัดบาร์ภายใต้แนวคิด “จาก

ฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร” สาขาแรกก็ก�าเนิดขึ้น ท�าเล

คือใกล้มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ และอยู่ตรงข้าม

กับอพาร์ตเมนต์ที่จอนเช่าอยู่    

ร้าน sweetgreen ของ 3 หนุ่มแตกต่างจาก

สลดับาร์ทัว่ไปตรงทีม่กีารวางคอนเซปต์ชดัเจนว่า

เป็นร้านสลัดแบบ From farm to fork นั่นคือ    

การใช้วตัถุดิบท่ีสดใหม่ส่งตรงจากฟาร์มในท้องถิน่

ถงึผูบ้รโิภคโดยตรง โดยทางร้านคดัเลอืกวตัถดุบิแบบ 

ออร์แกนิกเท่านั้น ทุกอย่างถูกเตรียมที่ร้าน ทัง้ผกั 

โปรตนี (เนือ้สตัว์) และน�า้สลดัทีป่รงุวนัต่อวนั ท�าให้

ได้สลดัทีร่สชาตดิสีไตล์โฮมเมด ราคาจ�าหน่ายอยู่

ระหว่าง 9-15 ดอลลาร์ฯ ขึน้อยู่กบัชนิดของโปรตนี  

ท่ีเลอืก ปีแรกของการท�าร้าน sweetgreen ธรุกิจ

ได้รบัการตอบรับจากผู้บริโภคและท�าก�าไรด ีท�าให้

สามารถขยายเพิม่อกี 2 สาขาในระยะเวลาเพยีงปีครึง่

สิ่งที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นถึงเทรนด์ธุรกิจอาหาร     

ในอเมรกิามลูค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ทีผู่บ้รโิภค

เริ่มเมินอาหารฟาสต์ฟูดแล้วหันหาอาหารเพื่อ

สขุภาพ sweetgreen เป็นทีนิ่ยม ธรุกจิเตบิโตเพิม่

สาขาเรื่อยๆ ในฝั่งตะวันออก กระทั่งปี 2558      

จึงเริ่มรุกไปยังฝั่งตะวันตก เริ่มที่เวสต์ฮอลลีวู้ด    

ในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นสาขาแรก ปัจจุบันเฉพาะ

ในแคลฟิอร์เนยี sweetgreen เปิดบรกิาร 15 สาขา

ชนกับ Tender Greens สลัดบาร์เจ้าถิ่นที่ยึด

หัวหาดอยู่ก่อน ถงึกระนัน้ปี 2560 ทีผ่่านมา บรษิทั

ขยายสาขารวม 20 แห่ง ส�าหรับรายได้ซึ่งเป็น

ตัวเลขล่าสุดที่มีการเปิดเผยคือ ยอดขายปี 2557 

ที่ 50 ล้านดอลลาร์ฯ

ส่วนหน่ึงทีท่�าให้ sweetgreen ประสบความส�าเร็จ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากการวางคอนเซปต์แบรนด์ 

ให้เป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์ทีเ่จาะกลุม่ฮปิสเตอร์ และ    

มิลเลนเนียลส์ ทีต้่องการอะไรทีแ่ตกต่างออกไป       

แม้จะเป็นสินค้าในหมวดหมู่เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ 

ผู้ก่อตั้งจึงก�าหนดให้ sweetgreen เป็นสลัดบาร์

ประเภท Farm-to-table คอืใช้วตัถดุบิจากเกษตรกร

ในท้องถิ่น ส่วนผสมทุกอย่างปรุงสดใหม่ที่ร้าน 

หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบส�าเร็จรูปเท่าที่จะท�าได้ 

ยกตัวอย่าง ถั่วชิกพีท่ีร้านส่วนใหญ่เลือกใช้ถ่ัว

กระป๋อง แต่พนักงาน sweetgreen ต้องแช่ถั่ว

และปรุงให้สุกเอง ทางร้านยังพิถีพิถันไปถึง        

แพ็กเกจจิ้งหรือถ้วยบรรจุสลัดว่าต้องเป็นแบบ

รีไซเคิลได้ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

สิง่ทีแ่ตกต่างอกีอย่างคือ เชนร้านอาหารส่วนใหญ่

จะยดึหลกัวตัถดุบิและรสชาตเิดยีวกนัไม่ว่าจะซือ้

ที่สาขาไหน แต่ที่ sweetgreen เมนูเปลี่ยนปีละ 

5 ครั้งข้ึนอยู่กับวัตถุดิบท่ีได้มาในแต่ละฤดูกาล 

และในแต่ละภูมิภาคก็เสิร์ฟไม่เหมือนกัน รสชาติ

ก็ต่างกัน นอกจากน้ัน sweetgreen ยงัมกีารปรบั

และพัฒนาสินค้า เช่น เพิ่มเมนูอาหารเย็น           

เพื่อสุขภาพให้ลูกค้าได้มีทางเลือกนอกเหนือ        

ไปจากสลัด มีการร่วมงานกับเชฟดังหลายคน     

ให้ช่วยออกแบบเมนู

และเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์      

กับลูกค้า sweetgreen ได้จัดกิจกรรม เช่น การจดั

เทศกาลดนตรีประจ�าปี Sweetlife Music and 

Food Festival ที่มีผู้เข้าร่วมคร้ังละไม่ต�่ากว่า 

25,000 คน หรือการท�าโครงการ sweetgreen in 

Schools ทีท่�าเวร์ิกชอ็ปเพือ่ให้ความรูเ้ดก็นักเรยีน

เก่ียวกับการรับประทานอย่างไรให้สุขภาพด ีรวมถึง

การต้ัง Community Ambassador ในแต่ละเมอืง

เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ โดยจัดกิจกรรม เช่น 

พาลูกค้าทวัร์ตลาดเกษตรกร และจดัคอร์สฟิตเนส 

เป็นต้น

ไม่เพยีงเท่าน้ัน เพือ่รบักระแสดิจิทลั sweetgreen 

ยังน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

ลูกค้าและแก่พนักงานร้าน โดยประกาศให้ 

sweetgreen เป็นร้านปลอดเงินสดทกุสาขา ยกเว้น

สาขาบอสตนัท่ียงัติดเรือ่งกฎหมายทีร่ะบใุห้ผูบ้รโิภค

สามารถช�าระด้วยเงินสดได้ ทั้งนี้ sweetgreen 

ได้พัฒนาแอพพลิเคชนัท่ีท�าให้ลูกค้าสัง่อาหารผ่าน

สมาร์ทโฟนโดยเข้าไปท่ีแอพฯ เลือกเมนทูีต้่องการ 

คลิกจ่ายเงินและระบุเวลาที่จะมารับของที่สั่ง     

ส่วนลูกค้าที่ส่ังที่ร้านก็สามารถจ่ายผ่านแอพฯ    

หรือรูดการ์ดก็ได้ ซึ่งหลังจากที่เปิดตัวแอพฯ   

จ�านวนลูกค้าที่หันมาใช้แอพฯ สั่ง sweetgreen 

ก็เพิ่มขึ้น 95 เปอร์เซ็นต์

เมือ่ถามถึงปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ธรุกจิ sweetgreen 

ประสบความส�าเรจ็ เนแมนกล่าวว่า อยู่ทีที่มเวร์ิกดี 

หุ้นส่วนทั้ง 3 คนมาจากครอบครัวที่ด�าเนินธุรกิจ 

และมีความถนัดคนละอย่าง จึงมีการแบ่งหน้าที่

ชดัเจน นาธาเนียล รู บดิาเป็นผูอ้พยพจากไต้หวนั

มาเร่ิมธุรกิจน�าเข้าสินค้าเอเชียที่แอลเอ เขา        

รับหน้าที่ดูแลงานการตลาดและบริหารแบรนด์ 

ขณะทีน่โิคลสั แจมเมท มาจากครอบครวัทีพ่่อแม่

เป็นเจ้าของร้านอาหารในนิวยอร์ก ตัวเขาเอง     

เคยฝึกงานกับเชฟดัง เขาจึงดูแลการบริหาร       

การจดัการร้าน รวมไปถึงการออกแบบเมนอูาหาร 

ส�าหรับตัวเนแมนเอง พ่อแม่มาจากอิหร่าน และ

ท�าธุรกิจสิ่งทอในแอลเอ เขารับผิดชอบการเงิน

บริษัท หาทุนสนับสนุนจากนักลงทุน ดูแลฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล และงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีทั้งหมด 

นอกจากทีมเวร์ิกในระดับผูบ้รหิารจะดี ทีมเวร์ิก

ในระดบัผูป้ฏบิตักิารกไ็ม่ถกูมองข้าม sweetgreen 

ไม่มีต�าแหน่งผู้จัดการร้าน มีแต่ Head Coach 

ท่ีท�าหน้าท่ีเดยีวกัน เพ่ิมเตมิคือ มีอสิระในการบรหิาร 

และก�าหนดวัฒนธรรมการท�างานในสาขาตัวเอง 

ที่ sweetgreen พนักงานได้รับค่าแรงโดยเฉลี่ย

สงูกว่าค่าแรงข้ันต�า่ทีก่�าหนด และมีการจดักิจกรรม

ในหมู่พนักงานเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจ เช่น 

การแจกรางวลัแก่พนกังานท่ีท�ายอดขายสงู การมอบ

รองเท้าผ้าใบคอนเวร์ิสสเีขยีวแก่พนกังานท่ีท�างาน

ครบปี ความส�าเร็จของ sweetgreen จึงไม่ได้   

อยูแ่ค่การวางแนวคดิทีแ่ตกต่าง หากต้องมทีมีงาน

ทีด่ใีนการขบัเคลือ่นธรุกจิให้เคลือ่นไปข้างหน้าด้วย 

ในการเปิดร้าน sweetgreen ร่วมกันเมื่อ 11 ปีก่อน

หุ้นส่วนทั้ง 3 ประกอบด้วย นิโคลัส แจมเมท, นาธาเนียล รู และ โจนาธาน เนแมน

ไม่ได้คาดหวังว่าธุรกิจสลัดบาร์เล็กๆ ในจอร์จทาวน์ วอชิงตัน ดี.ซี.

ที่พวกเขาลงขันกันท�าจะเติบโตขยับขยายไปถึง 77 สาขา

ในหลายรัฐทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐอเมริกา
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แต่ครัน้จะให้เกษตรกรหยดุฉดีพ่นสารเคมีกเ็ป็นเรือ่งทีท่�าได้ยาก 

เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นจึงท�าให้มีปัญหาเรื่องแมลง

รบกวนอย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นตอได้               

นรพนธ์วเิชียรสาร และทีม PlasTech จงึพัฒนาเครื่อง Micro PAW 

Syste m ส�าหรับก�าจัดสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ตกค้างบนผัก และ       

ผลไม้ สดเพื่อผู้บริโภคจะได้รับประทานผักและผลไม้ที่ปลอดภัย      

จากสารเคมี

นวัตก รรมก�าจัดสารเคมีและจุลินทรีย์ Micro PAW System 

เป็นก ารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมา และไมโคร-นาโนบับเบิ้ล

ส�าหรั บการสลายสารเคมีตกค้าง จะมีกระบวนการท�างานคือ      

System  ให้ไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น การเข้าร่วมโครงการ GSB       

สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง จึงช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านท�าธุรกิจ

ให้กับ นรพนธ์และทีมได้มากทีเดียว เพราะทั้งเขาและทีมต่างมี     

ความรู้ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์มากกว่า

“ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ GSB สุดยอด SMEs 

Startup ตัวจริง เราได้ส่งเครื่อง Micro PAW System เข้าประกวด

ในโครงการ Startup Thailand’s  League โดย ส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชา ติ (NIA ) และได้รับรางวัลชนะเลิศระดั บ ประเทศ เราจึง       

เลง็เหน็ว่า เครือ่งก�าจดัสารเคมแีละจลุนิทรย์ีนีส้ามารถพฒันาไปใน

รูปแบบของธุรกิ จได้จึงเข้าร่วมโ ครงการของธนาค า รออมสิน ซึ่ง

โครงการนี้ช่วยเติมเต็มความรู้ด้านการท�าธุรกิจให้กับเรา เพราะมี

การจัด อบรมเสริ มสร้างทักษะในด้า นต่างๆ เพื่อใ ห้ สามารถน�า       

ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดแนวคิด ในการท�าธุรกิจ ไ ด้ เช่น เราได้     

เรยีนรูว่้าถ้าตดัสนิใจท�าธรุกจิอย่างจรงิจงัต้องเตรียมตวัอย่างไรเพือ่

ให้พร้ อมรับมือ กับสิ่งต่างๆ ที่ต้องเจอในช่วงระ ห ว่างที่ท�าธุรกิจ      

รวมทัง้ได้เปิดมุมมองทางธรุกจิว่าการทีธ่รุกจิจะประสบความส�าเรจ็

ได้นั้ น นอกจาก สินค้าต้องดีแล้ว ยังต้องมีองค์ป ร ะ กอบอ่ืนๆ           

ร่วมด้วย เช่น การสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย”

นอกจากนี ้การเข้าร่วมโครงการยงัท�าให้นรพนธ์ได้มีโอกาสพบปะ

พดูคยุแลกเปลีย่นแนวคดิการท�าธรุกจิกบัทมีอืน่ๆ ทีเ่ข้าร่วมแข่งขนั 

ซ่ึงแน วคิดการท�าธุรกิจของหลายๆ ที ม ท�าให้เขาได้เปิดมุมมอง     

การท�าธุรกิจที่กว้างขึ้น  

สุดท้าย แล้ว นรพน ธ์  และทีม PlasTech ได้รับรางวัลชมเชย     

จากโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตวัจรงิ ซึง่เป็นก้าวส�าคัญ

ในการเร่ิมต้นน�านวัตก รรมที่เขามุ่งม่ันสร้างสรรค์มาสู่ตลาดเชิง

พาณิชย์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ตอบโจทย์คนรักสุขภาพและธุรกิจส่งออกผักผลไม้

Micro PAW systeM

จากการส�ารวจเรื่องปัญหา
ด้านการเกษตรของเกษตรกรทางภาคเหนือ

พบว่า เกษตรกรบางกลุ่มยังขาด
การป้องกันตนเองจากสารเคมี

ที่ใช้ฉีดพ่นลงบนผักผลไม้
ท�าให้ต้องสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง

และจากผลส�ารวจของโรงพยาบาลสวนดอก
 จังหวัดเชียงใหม่ ยังระบุอีกว่า

การสัมผัสสารเคมีโดยตรงส่งผลให้
เกษตรกรภาคเหนือเป็นโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น

เครื่องก�ำจัดสำรเคมี

เครือ่ง Micro PAW System จะสร้างพลาสมาทีแ่ตกตวัก๊าซให้อนมุลู

อิสระที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างอนุมูลอิสระของไฮดรอกซิลที่สลาย

พนัธะสารเคมกี�าจดัศตัรูพชืและเชือ้จลุนิทรย์ีตกค้างได้โดยไม่เหลอื

สารเคมีตกค้างที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดย

เคร่ืองนี้สามารถก�าจัดสารเคมีได้ 2 ประเภท คือ คาร์เบนดาซิม 

และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งนิยมฉีดพ่นในมะม่วงน�้าดอกไม้และคะน้า

ด้วยวธิกีารท�างานของเครือ่ง Micro PAW System ท�าให้นรพนธ์

วางกลุ่มลูกค้าไว้ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และ      

2.กลุ่มเจ้าของธุรกิจส่งออกผักและผลไม้สด ท่ีต้องการการรับรอง

มาตรฐานความปลอดภัย 

“เครื่องนี้สามารถล้างสารเคมีได้สะอาดปลอดภัย ดังนั้น              

จึงเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพต้องการความปลอดภัย        

จากสารเคมีตกค้างในผักผลไม้ ขณะเดียวกันก็เป็นทางเลือกให้กับ

กลุ่มเจ้าของธรุกิจส่งออกผกัและผลไม้สดทีต้่องผ่านการรบัรองเรือ่ง

ความปลอดภยัจากกรมวชิาการเกษตรก่อนท�าการส่งออก นอกจากนี้

ในอนาคตยังตั้งใจส่งเครื่อง Micro PAW System บุกกลุ่มธุรกิจ

อาหารฮาลาล และกลุ่มเกษตรกรหรือเจ้าของธุรกิจส่งออกผัก        

และผลไม้สดที่อาศัยอยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี           

สภาพอากาศใกล้เคียงประเทศไทย”

ตอนนี้เครื่อง Micro PAW System อยู่ในช่วงของการทดลอง 

โดยนรพนธ์ได้ให้คณะเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

ที่ท�าโครงการร่วมกับโครงการหลวงเป็นผู้ทดลองใช้ ซึ่งได้รับ            

ผลการตอบรับที่ดีในแง่ของการช่วยก�าจัดสารเคมีและจุลินทรีย์        

ทีต่กค้างในผกัและผลไม้สดได้อย่างมปีระสิทธภิาพ และเตรยีมผลิต

เครื่องนี้ให้รองรับการใช้งานในวงการอุตสาหกรรมต่อไป

อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ต้องการพัฒนาเครื่อง Micro PAW 

SMEs Startup Thailand by GSB
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Startup แบบไหน

จะช่วยติดสปีด

SinghA

“ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตาม ต้องมีการปรับตัว   

ตลอดเวลา สงิห์เองเราก็ตืน่ตวัตลอดเวลาเช่นกนั  อย่างเร่ืองทีพ่ดูกนัการ 

Disrupt ธุรกิจ เราก็ต้องการเปลี่ยนก่อนที่มันจะเข้ามาหาเรา เราคง

ไม่รอแล้วโดน Disrupt โดยท่ีไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย สมมติมองเห็นแล้วว่า

ตอนนีม้อีะไรเป็นความเสีย่งทีจ่ะมา Disrupt เรา ถ้ามเีวลาเราก็เลือกว่า

จะตั้งรับยังไง จะปรับตัวเองยังไง หรือจะไปร่วมลงทุนกับบริษัท     

ที่จะมา Disrupt เราไปเลย ฉะนั้นถามว่า สิงห์ เวนเจอร์สมีความ

ส�าคญัยงัไงกบับุญรอด สิงห์ เวนเจอร์สคือเป็นกลไกในการทีจ่ะมอง

ไปข้างหน้าในอนาคตให้รู้ว่าในอีก 3-5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้าจะมี

อะไรเกิดขึ้นบ้าง ขณะเดียวกันเราต้องการไปมองหาโอกาสเป็น

พาร์ตเนอร์กับธุรกิจอื่นๆ ที่เราสามารถไปช่วยเสริมเขาได้ ช่วยให้

เขาโตเรว็ยิง่ขึน้ นีเ่ป็นจดุเร่ิมต้นทีว่่าท�าไมเราต้องตัง้สิงห์ เวนเจอร์ส

ขึน้มา” วรภทัร ชวนะนิกลุ กรรมการผู้จัดการ สงิห์ เวนเจอร์ส เล่าถึง

แนวคดิของการตัง้สิงห์ เวนเจอร์ส เพือ่ก้าวให้ทันกบัการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

 จริงๆ แล้ว สิงห์ เวนเจอร์ส เริ่มตั้งกองทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 

จ�านวน 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยลงทุนกับ 2 Venture Capital 

คอื Kejora Ventures แพลตฟอร์มบนระบบ Technology Ecosystem 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และ Vertex Ventures จาก   

สิงคโปร์ และในตอนนี้วรภัทรบอกว่า อยู่ระหว่างก�าลังศึกษา           

อีก1 VC ในเมืองไทย รวมถึงการพิจารณาลงทุนใน Startup ซึ่ง         

วางเป้าหมายสัดส่วนการลงทุนเอาไว้ว่า จะลงทุนใน VC                    

50 เปอร์เซ็นต์ และ Startup 50 เปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรม

ที่สิงห์ เวนเจอร์สให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเข้าไปลงทุนด้วย 

ประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งในประเทศไทย และ     

ต่างประเทศ ได้แก่

 1  Food and Beverage

โดยจะมองในส่วนผลติภัณฑ์หรอืแพก็เกจจิง้ใหม่ๆ ทีม่นีวตักรรม 

หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 2  Channel

ซึ่งจะมองแง่ของรีเทลใหม่ๆ รวมถึงช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ใหม่ๆ ว่าท�ายังไงให้สามารถกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพได้

 3  ระบบต่างๆ

ที่จะมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในองค์กร หรือ Enterprise 

Solutions ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบ HR หรือการจ่ายเงิน

“ส่วนใหญ่เราจะลงในซีรีส์ A แต่ถ้าเป็น Seed ต้องเป็นธุรกิจ   

ท่ีเราเข้าใจดี และเราสามารถไปเสริมช่วยเหลือได้ หลักๆ เรา       

มองเรื่อง Strategic Fit และเทคโนโลยีท่ีจะเอามาใช้ประโยชน์       

ถ้ามองว่าเป็น Strategic Fit แต่ในแง่รีเทิร์นไม่ได้ เราอาจจะเป็น

ลูกค้าดีกว่าไม่ต้องลงทุน แต่ที่ดีที่สุดคือ Strategic Fit ได้ด้วยแล้ว

มศีกัยภาพในการรเีทร์ินเรากพ็ร้อมทีจ่ะลงทนุในจดุนัน้ เราจะโฟกัส

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ก็เปิดในการที่จะไปหา

เทคโนโลยทีัว่โลก สมมตเิราไปเจอ Startup ทีน่่าสนใจในสหรฐัอเมรกิา

หรืออิสราเอล สิ่งที่เป็นเป้าหมายคือ สิ่งนั้นต้องมีประโยชน์ต่อธุรกิจ

ในไทย แล้วถ้าเทคโนโลยีน้ันเวิร์กเราก็อยากจะช่วยขยายตลาด      

ในเอเชียให้ด้วย สิ่งที่เราอยากได้จากซิลิคอน วัลเลย์คือ สิ่งที่เป็น

อนาคต ส่วนในภูมิภาคส่วนใหญ่ Startup จะเข้ามาเพื่อแก้ปัญหา 

Pain Point ต่างๆ มากกว่า ฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกัน”

ส�าหรบัการลงทุนใน Startup ไทย วรภัทรบอกว่าเป็นวตัถปุระสงค์

ของสิงห์ เวนเจอร์สที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อน    

Eco-System ในไทย ดังนั้น การลงทุนใน Startup ไทย จึงเป็น

ลักษณะการเข้าไปช่วยเสริมให้เติบโตด้วย  

“ตอนนี้มีศึกษาอยู่หลายธุรกิจ โดยต้องดูว่ามีศักยภาพแค่ไหน 

มีประโยชน์กับบริษัทแค่ไหน ที่ส�าคัญท�ายังไงให้เราช่วยสนับสนุน

เขาให้โตขึ้นไปได้ ต้องยอมรับว่า Startup ไทยจะเป็นยูนิคอร์น      

แค่ในไทยล�าบากเพราะตลาดไม่ใหญ่พอ เวลาคุยกับเขา เราต้อง

บอกว่า ถ้าเขาท�าส�าเร็จในไทย ท�ายังไงเขาจะขยายไปต่างประเทศ

แล้วประสบความส�าเรจ็เหมือนทีท่�าในไทยด้วย ฉะน้ันเรากต้็องช่วย

เขาให้เติบโตในภูมิภาคนี้ เรามีเน็ตเวิร์กหลายส่วนที่ช่วยเขาได้       

ซึ่งโอกาสในความล้มเหลวก็จะน้อยลง โดยธุรกิจ Startup ก็เหมือน

โมเมนตมั ถ้าสามารถช่วยเขาหมนุไปได้เรว็ในช่วงแรก พอเขาตดิลม

บนไปแล้ว โอกาสที่จะส�าเร็จก็ง่ายขึ้น ถ้าลงทุนแล้วนั่งรอแค่รีเทิร์น

นั่นคงไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเรา”

ทั้งนี้ทั้งนั้น วรภัทรบอกด้วยว่า Startup เองจะต้องมีไอเดีย    

ใหม่ๆ ท่ีตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมด้วย โดยเขาให้ข้อแนะน�า           

เอาไว้ว่า 

“ไม่ใช่เฉพาะ Startup แต่เป็นทุกธุรกิจ ควรจะคิดถึงลูกค้าก่อน 

ลูกค้าคือคนท่ีตอบค�าถามได้ว่าธุรกิจเรามีอยู่เพื่ออะไร แล้วเราขับ

เคล่ือนธุรกิจเพื่อตอบสนองอะไรของลูกค้า แล้วจากน้ันจะแก้        

Pain Point ไหนของลูกค้า และนั่นจะเป็นโอกาสของ Startup       

จะเข้ามาช่วยแก้ Pain Point และเติบโตขึ้นมาได้” 

ณ ชั่วโมงนี้ องค์กรขนาดใหญ่ต่างขยับปรับตัว

เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง

จากคลื่นเทคโนโลยีดิจิทัลกันเป็นทิวแถว

รวมถึงองค์กรยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ

ที่ด�าเนินธุรกิจมามากกว่า 8 ทศวรรษอย่างเครือบุญรอด

ที่ขยับก้าวใหม่กับการตั้ง สิงห์ เวนเจอร์ส (Singha Ventures)

ธุรกิจเงินร่วมลงทุน เพื่อให้การสนับสนุน

ธุรกิจ Startup ทั่วโลกที่มีโอกาสเติบโต

VentureS
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เงื่อนไขกิจกรรมนี้ส�ำหรับ

•	 ผู้ถือบัตร	Privilege	SMe	Thailand	Club	

•	 สมาชิกนิตยสาร	SMe	Thailand

•	 หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามก�าหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุชันษำ (เอ๋)  

โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 115

เชิญชวนสมาชิกมาร่วมสนุกกับคอร์สเรียนท�าไอศกรีมนานาชนิด		สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน	gelaTo	

SPeCialiST	จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศมายาวนาน	ที่พร้อมตอบข้อซักถามและให้ค�าแนะน�าในการเรียนได้	

ทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี	เรียนรู้การท�าไอศกรีมแนวเก๋ๆ	รสชาติระดับพรีเมียม	ถึง	2	สูตร	ซึ่งรับรองว่าอร่อย	

	ท�ารับประทานเองที่บ้านก็ได้	หรือจะท�าขายเป็นอาชีพก็ได้ก�าไรดี

รับเพียง 15 คนเท่ำนั้น*

กิจกรรม	จัดขึ้นในวันเสาร์	ที่	12	พฤษภาคม	2561	

ตั้งแต่เวลา	13.00-16.00	น.	(เริ่มลงทะเบียนเวลา	13.00	น.)

ที่	สถาบัน	Club	Sweety	ปากเกร็ด	www.clubsweety.com

โดย คุณนิม-นิมณิชำ กรรณเลขำ	ผู้ก่อตั้ง	Club	SweeTy
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ไม่ว่าองค์กรใหญ่หรือเล็กเชื่อว่าการจัดการเวลาเข้า-ออกของ
พนักงานเป็นปัญหาหนึ่งที่ชวนให้ต้องปวดหัวไม่ใช่น้อย เพราะแม้
จะมีเครื่องตอกบัตร สแกนนิ้ว ก็ยังพบปัญหาต่างๆ ตามมาอีก
มากมาย หรือบางองค์กรที่มีการท�างานนอกสถานที่ มีหลายสาขา 
ก็ท�าให้การจัดการเวลาเข้า-ออกของพนักงานยากล�าบากยิ่งขึ้น  

แพรวพราย ก้องเกียรติไกร Co-Founder และ CMO ของ 
TimeMint รู้ซึ้งถึงปัญหาน้ีดี จึงพัฒนา TimeMint แอพพลิเคชัน
จัดการการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงานขึ้นมา 

“เราเป็นบรษิทัพัฒนาแอพฯ ชือ่ Intelspired แล้วเจอปัญหาเรือ่ง
การจดัการเวลาเข้า-ออกของพนกังาน โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ ทีบ่างที
เขาต้องการการยืดหยุ่นในการท�างาน ขณะที่เราก็พบอีกว่า บาง
องค์กรเจอปัญหาลมืเอาบตัรพนกังานมา ลมืตอกบตัร ตอกบตัรแทน
กัน รวมถึงเวลาใกล้เส้นตายทุกคนจะมายืนออกันเพ่ือรอตอกบัตร
เข้าหรือออก กลายเป็นเสียภาพลักษณ์องค์กรไปอีก เลยคดิว่าน่าจะ
มเีครือ่งมอือะไรเข้ามาช่วยเรือ่งน้ี จงึพัฒนา TimeMint ระบบบนัทกึ
เวลาการจัดการเวลาเข้า-ออกของพนักงานบนมือถือ”

ความสามารถ TimeMint ท�าอะไรได้บ้าง ในเรื่องนี้ แพรวพราย
อธบิายว่า จะม ีQR Code เสมอืนเป็นการรดูบตัรการตอกบตัร เพ่ือ

บนัทกึเวลาเข้า-ออกของพนักงาน และหากว่าพนกังานไปปฏบิตังิาน
นอกสถานที่ก็สามารถตรวจสอบว่าพนักงานไปปฏิบัติงานที่สาขา
หรือว่าที่ใดบ้าง โดยสามารถยืนยันพิกัดของพนักงานได้ เป็นการ
บันทึกเวลานอกสถานที่ได้ 

ในแง่ของฝ่ายบุคคลสามารถออกรายงานดเูวลาเข้า-ออกงานของ
พนักงานได้แบบเรียลไทม์โดยเฉพาะพนักงานที่ท�างานสาขาต่างๆ 
รวมถึงความสะดวกสบายของพนักงานที่สามารถลงบันทึกการลา
ล่วงหน้าผ่านแอพฯ นี ้เพือ่ให้หัวหน้างานได้รบัทราบด้วย อกีท้ังยงัมี
บันทึกการลาทั้งหมด ท�าให้สามารถดูสิทธิ์การลาที่เหลือได้ด้วย

“หลักการท�างานคือ ช่วย HR เรื่องการบันทึกเวลาเข้า-ออกของ
พนักงาน การท�างานนอกสถานที่ การท�างานนอกเวลางาน บาง
บริษัทมีพนักงานที่ต้องท�างานข้างนอกเยอะ หรือมีสาขา หรือยุคนี้
คนรุ่นใหม่ต้องการความยืดหยุ่นในการท�างาน สามารถท�างานโดย
ไม่ต้องเข้าออฟฟิศได้ ปัญหาจะมาตกทีนั่กทรัพยากรมนุษย์จะทราบ
ได้อย่างไรว่า พนักงานเข้า-ออกท�างานกี่ชั่วโมง หรือได้เข้าท�างาน
นอกสถานทีจ่รงิหรอืไม่ TimeMint มฟัีงก์ชนัการท�างานทีบ่นัทกึการ
เข้า-ออกผ่าน GPS ได้ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดสามารถดูได้แบบเรียลไทม์
บนมือถือ” แพรวพรายกล่าวในตอนท้าย 

TimeminT
HR ยุคดิจิทัล ช่วยบริหารงานบุคคล
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DIFF.
แป้งเกลือระงับกลิ่นกาย ไอเดียใหม่ปั้นธุรกิจ

Text : Ratchanee / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

06-1542-9889  
DIFF.Nature
@diff.nature

ทั้ง อธิภัทร ปิยกิตติไพบูลย์ และ ณัฐนภันต์ พราหมณีโชติ เห็นถึงปัญหาดังกล่าว        

จึงช่วยกันคิดสร้างนวัตกรรมระงับกลิ่นกายจากแป้งเกลือ ซึ่งท�ามาจากธรรมชาติ             

100 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้แบรนด์ DIFF. ขึ้นมา 

“เราเห็นปัญหาเร่ืองกลิ่นกายนี้จากเพื่อนๆ เลยมีความคิดว่าน่าจะท�าอะไรมา    

แก้ปัญหานี้ ตอนที่เริ่มท�าตั้งโจทย์ตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะท�าผลิตภัณฑ์ที่มาจาก

ธรรมชาต ิไม่มสีารเคม ีเลยศกึษาว่าวตัถดิุบจากธรรมชาตอิะไรบ้างทีส่ามารถฆ่าเชือ้

แบคทเีรยีระงบักลิน่กายได้ ปรากฏว่าเกลอืซึง่เป็นวตัถดุบิจากธรรมชาตมิปีระสทิธภิาพ

ในเรื่องนี้ค่อนข้างดี จากนั้นก็ปรึกษากับผู้มีความรู้ด้านสมุนไพรหลายท่านก็พบว่า          

มภูีมปัิญญาชาวบ้านทีเ่อาเกลอืมาท�าแป้ง ซึง่เป็นเกลอืส่วนท่ีชาวนาเกลอืจะทิง้เป็นของเหลอื 

เราเลยเอามาท�าประโยชน์ท�าเป็นแป้งเพื่อใช้ระงับกลิ่นกาย” อธิภัทรเล่าถึงที่มาของแป้งเกลือ         

ดับกลิ่นกาย

DIFF. แป้งเกลือระงับกลิ่นกายนี้ท�ามาจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีสารเคมีใดๆ มีคุณสมบัติ

ช่วยยับย้ังแบคทีเรียจึงสามารถระงับกลิ่นกายได้ และจะอยู่เพียงแค่ผิวภายนอกเท่านั้นไม่ซึมเข้าไป           

ในร่างกาย ซึ่งข้อดีของการท�าเป็นแป้งคือ ท�าให้รู้สึกเแห้งสบาย ไม่เหนียวเหนอะหนะ โดยทั้งคู่ใช้เวลา

คดิค้นและทดลองนานถงึ 2 ปี และด้วยความรู้ทีเ่ก็บสะสมมาตลอด 2 ปี ถัดมาไม่นานทัง้คู่ก็ออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ตามมา นั่นคือ DIFF. สเปรย์น�้าแร่ระงับกลิ่นกาย ที่ท�าจากเกลือหิมาลายันสีชมพู ผสมทานาคา และ

สมุนไพร ซึ่งนอกจากจะช่วยระงับกลิ่นกายแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยบ�ารุงผิวอีกด้วย  

 อย่างไรก็ตาม ด้วยความเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครผลิตออกขายในตลาดมาก่อน ท�าให้       

ในช่วงแรกต้องเจอสารพัดค�าถามจากข้อสงสัยของลูกค้า ซ่ึงณัฐนภันต์ยอมรับว่า พวกเขาต้องคอยตอบ

ค�าถามเยอะมาก และพยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดในทุกข้อสงสัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า       

แต่นับเป็นโชคดีท่ีอยู่ๆ ก็มียูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามหลักแสนคน หยิบเอา DIFF. มารีวิวให้เอง โดยที่         

พวกเขาไม่รู้เรื่องเลย ท�าให้ DIFF. เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น  

“อย่างแป้งเกลือลูกค้าไม่เคยเหน็กจ็ะงงว่ามนัคอือะไร จะช่วยได้จรงิเหรอ ซ่ึงบางคนอาจจะแพ้แอลกอฮอล์ 

สารกันเสีย แต่ DIFF. ไม่ใช่ของพวกนั้นเลยก็จะเป็นทางเลือกให้เขาได้ หรืออย่างตัวน�้าแร่ คนก็ว่าฉีดมา

แล้วไม่มีกลิ่น แล้วจะช่วยระงับกลิ่นได้ยังไง คือเขาจะถามหาความหอม เราก็ตอบว่าเราเน้นเรื่องฆ่าเชื้อ

แบคทีเรียตั้งแต่ต้นเหตุ ไม่ใช่ใช้กลิ่นหอมเพื่อมากลบกลิ่นกาย เราตอบได้ทุกอย่างในระดับหนึ่ง สุดท้าย

เราต้องบอกเขาว่าให้มาลองใช้ด้วยตนเอง ซึ่งหลังจากที่ขายมา 2 ปี เราลองสุ่มรายชื่อลูกค้าที่ซื้อของเรา

มาดูพบว่า เป็นลูกค้าเก่าๆ ที่กลับมาซื้อซ�้าเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าเขาใช้แล้วได้ผลจริง” 

ในตอนนี้ทั้งคู่ได้จดสิทธิบัตร DIFF. เอาไว้เรียบร้อยแล้ว และใช้ช่องทางจ�าหน่ายทางเฟซบุ๊ก และ        

ร้านขายยา ที่ส�าคัญยังส่งออกไปตีตลาดเวียดนามแล้วด้วย  

“เราเป็นเจ้าเดยีวทีท่�าแป้งเกลอื เริม่จากเลก็ๆ ท�ากนัเองผลติกันเองสองคนในบ้าน จนตอนนีเ้ราลงทนุ

สร้างโรงงานเป็นของตนเอง แม้จะวางตลาดมาแล้ว 2 ปี แต่ก็ยังมีช่องวางอีกเยอะ เราจะพยายามตีตลาด

ไปเร่ือยๆ เหตุผลท่ีเลือกวางร้านยาก็เพราะร้านยาสมัยนี้เป็นร้านยากึ่งเวชภัณฑ์ มีสินค้าธรรมชาติเยอะ 

เราเลือกไปวางร้านพวกนี้ ท�าให้ได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น”

ก่อนจากกัน ณัฐนภันต์ได้ทิ้งท้ายเคล็ดลับการเริ่มต้นท�าธุรกิจไว้ว่า นอกจากจะต้องมีความกล้า          

แล้วยังต้องไม่ท้อถอยง่ายๆ อีกด้วย  

“ถ้ามีความคิดดีๆ ต้องก้าวออกมาเลย ถ้าคิดเฉยๆ ไม่ก้าวมันไม่เดินแน่ ถามว่าเราออกมาตอนที่     

พร้อมมั้ย ก็ไม่พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ารอให้พร้อมก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่ แล้วคนเรามีความคิดเหมือนกัน

ได้ ถ้ารอให้พร้อมก็อาจจะมีคนท�าไปแล้ว ตอนแรกน�าสินค้าไปเสนอร้านที่หนึ่งปฏิเสธ ร้านที่สองปฏิเสธ 

ก็อาจจะรู้สึกท้อ แต่จริงๆ อาจจะมีอีกพันร้านค้าที่อยากจะรับสินค้านี้เข้าไปวางจ�าหน่ายก็ได้ วันนี้ 8 ร้าน

ปฏิเสธพออีกวันอาจจะได้ 8 ร้านก็มี ฉะนั้นต้องอดทนด้วย” 

ร้อยทั้งร้อยไม่มีใคร

อยากจะมีกลิ่นกายที่ไม่พึงปรารถนา

ซึ่งแม้ว่าเรื่องกลิ่นกายจะเป็นปัญหาเล็กๆ

แต่ก็ส�ำคัญมิใช่น้อย

เพราะเจ้ากลิ่นนี้ถ้าไม่ระมัดระวังให้ดี

ก็จะกลายเป็นที่รังเกียจของคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัว
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Self-Employed

เทียนหอม Two in One จุดก็ได้ ทาก็ดี

Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

WAX VALLEY CANDLE CO.

จากความคดิข้างต้น กอปรกบัความว้าวทีเ่กดิหลงัจากได้เหน็เทยีนหอมจากไขถัว่เหลอืง

ที่วางขายในตลาด Art Market ที่ประเทศออสเตรเลีย อภิชาติ คชพัฒน์ทรัพย์ จึงเกิด

ไอเดียในการท�าเทียนหอมแฮนด์คราฟต์ที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ กลิ่น และ

แพ็กเกจจิ้ง ภายใต้ชื่อแบรนด์ Wax Valley Candle Co.

เทียนหอม Wax Valley Candle Co. ผลิตจากไขถ่ัวเหลืองธรรมชาติ                

100 เปอร์เซ็นต์ เป็นมิตรกับธรรมชาติและผู้ใช้ เพราะเผาไหม้สะอาดกว่าพาราฟิน 

ไม่เป็นเขม่าด�า และน�้าตาเทียนไม่ร้อน เนื่องจากมีจุดหลอมละลายค่อนข้างต�่า น�ามา

ทาผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นได้ ส่วนไส้เทียนใช้ไส้เทียนแบบถัก เพราะเผาไหม้ได้ดีกว่า    

ไส้เทียนแบบเกลียว และเทียนหอมแต่ละชิ้นติดไส้เทียน 2 เส้นเพื่อเวลาจุดเทียน ผิวหน้า

ของเทียนจะได้ละลายทั่วทั้งหน้า และท�าให้กลิ่นกระจายได้ดี 

ทั้งนี้ ด้วยความที่อยากเปลี่ยนมุมมองว่า เทียนหอมเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ท่ีไม่ได้จ�ากัดแค่ว่าผู้ใช้   

ต้องเป็นวัยผู้ใหญ่เท่านั้น หนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็สามารถซื้อไปใช้ได้ อภิชาติจึงตั้งราคาที่เอื้อมถึงง่าย และ

ดีไซน์แพ็กเกจจิ้งให้ทันสมัย โดยดีไซน์ออกมา 3 แบบ คือ Travel Tin ส�าหรับพกพา Portable Tin ช่วย

เพิ่มกลิ่นอาย Industrial Container ให้กับบ้าน (สองแบบแรกบรรจุเทียนในกระป๋องอะลูมิเนียม) และ 

Jar ที่บรรจุเทียนในแก้ว ผู้ใช้จึงได้เพลิดเพลินกับเลเยอร์ของไขเทียนที่ละลาย 

ส�าหรบัเรือ่งของกล่ิน เทยีนหอมแต่ละกลิน่มีความชดัเจนในเร่ืองของธีมและชือ่เรียก เช่น Bangkok 

เทียนหอมธีม City กลิ่นลาเวนเดอร์และอบเชยเทศให้ความรู้สึกผ่อนคลายแม้อยู่ในเมืองที่วุ่นวาย 

Woodland กบัธมี Forest กลิน่ของยูคาลิปตสัและไม้จันทน์ชวนให้อยากว่ิงเข้าหาธรรมชาต ิและ Siam 

Disc ธีม Traditional ได้แรงบันดาลใจจากความรู้สึกคิดถึงบ้านเมื่อครั้งที่อภิชาติอาศัยอยู่ต่างประเทศ 

เทียนจึงมีกลิ่นหอมของมะลิและซิตรัส

“เทียนหอมเป็นสินค้าที่ต้องดมกลิ่นก่อนซื้อ การขายผ่านช่องทางออนไลน์จึงเป็นเรื่องท่ีท้าทาย    

เราใช้ภาพท่ีส่ือถึงที่มาของเทียนแต่ละกลิ่นมากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เพราะภาพเหล่านี้

ท�าให้จินตนาการออกว่า เทียนกลิ่นนั้นๆ ให้บรรยากาศแบบไหน เช่น ถ่ายภาพเทียน Roaster กับ

เมล็ดกาแฟเพื่อสื่อถึงกลิ่นกาแฟ ไม่เพียงเท่านี้ เราอยากให้ลูกค้ามองว่าเราคือเพื่อนมากกว่าคนที่เข้า

มาขายของจึงโพสต์คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ร่วมด้วย โดยมีท้ังโค้ดค�าพูดสร้างแรงบันดาลใจ ทิปการ        

ใช้ชีวิต รวมทั้งเขียนถึงบรรยากาศของร้านกาแฟแต่ละร้านที่เราไป ซึ่งก็เชื่อมโยงกับสินค้าของแบรนด์

ที่เก่ียวกับเรื่องของบรรยากาศ คอนเทนต์มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะอยากให้ลูกค้า        

ต่างชาติเข้าถึงคอนเทนต์ของเราด้วย” 

นอกจากนี้ เนื่องจากอภิชาติมองว่า เพลงช่วยสร้างบรรยากาศได้ เขาจึงหยิบเพลงที่เป็นตัวแทน

ของเทียนแต่ละกลิ่นมารวมเป็นเพลย์ลิสต์แล้วส่งต่อให้กับลูกค้า กิมมิกนี้สร้างความว้าวได้มากทีเดียว 

เพราะการเปิดเพลงในเพลย์ลิสต์ในระหว่างที่จุดเทียนช่วยให้เข้าถึงบรรยากาศมากยิ่งขึ้น

“อีกหนึ่งช่องทางการขายที่มองข้ามไม่ได้คือ ออกบู๊ธ เพราะ 1.ท�าให้ได้เจอลูกค้า 2.ลูกค้าได้เทสต์

กลิ่นของเทียน และ 3.ได้เจอกับพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ การออกบู๊ธคือ การเทสต์ตลาด เราไปออกบู๊ธ

ทั้งในงานอีเวนต์ที่มีกลุ่มลูกค้าของแบรนด์และงานที่ไม่มี เพราะอยากศึกษาว่าแต่ละตลาดให้ผลลัพธ์

อย่างไร ซ่ึงนอกจากได้เห็นยอดขายที่ต่างกันอย่างชัดเจนแล้ว ยังได้เห็นพฤติกรรม ความชอบ            

ของลูกค้าของตลาดนั้นๆ ด้วย เช่น The Knack Market แพ็กเกจจิ้งที่เป็นกระป๋องอะลูมิเนียมจะขาย

ดี เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแบ็กแพ็กเกอร์ต่างชาติ ส่วนที่ K-Village แพ็กเกจจิ้งแบบแก้วขายได้

มากกว่า เพราะคนแถวนั้นเคยชินกับการใช้เทียนหอมที่บรรจุในแก้ว

“อย่างไรก็ดี อภิชาติได้เพิ่มความพิเศษให้กับแบรนด์ด้วยการรับ Customize เทียนหอม ลูกค้า

สามารถเลือกกลิ่นที่สะท้อนตัวตนของตนเองหรือคนที่ได้รับได้ โดยตอนนี้รับ Customize ขั้นต�่า         

30 ชิ้น และใช้เวลารอประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ ระยะเวลาการรอสินค้าอาจช้าหรือเร็วกว่าก�าหนด     

ขึ้นอยู่กับคิวงานในช่วงนั้น” 

waxvalleycandleco
waxvalleycandleco
06-3782-6515
imnungkoch

ความน่าอยู่ของบ้านอาจไม่ใช่แค่ว่าอยู่กับใคร

 หรือออกแบบตกแต่งแบบไหน

เพราะบรรยากาศที่ดีก็ช่วยได้เหมือนกัน

เทียนหอมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศได้ดี

ยิ่งถ้าใช้เทียนหอมที่เป็นมิตรกับสุขภาพของผู้อยู่อาศัยด้วยแล้ว

ย่ิงท�ำให้บ้ำนน่ำอยู่ย่ิงขึ้น
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สตูรส�ำเรจ็ฉบบัสำวเจ้ำของอำณำจกัรของเล่น

แพรพรรณ ธรรมวัฒนะ

“บุคคลใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัว แฟน หรือเพื่อนล้วนเป็นก�าลังใจ    

ที่ดีของแพร ครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวท่ีดี คอยอยู่เคียงข้างแพรในทุก

สถานการณ์ ส่วนเวลามปัีญหาธรุกจิ แพรชอบปรกึษาเพือ่นๆ รุน่พี ่เพราะ

พวกเขามีประสบการณ์การท�าธุรกิจมากกว่า โดยเขาจะสมมติขึ้นว่า        

ถ้าปัญหานั้นเกิดขึ้นกับธุรกิจของเขา เขาจะแก้ปัญหาอย่างไร และแพร    

ก็จะน�าวิธีแก้ปัญหาท่ีได้ฟังมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของแพร เช่น    

ถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับลูกค้าให้พนักงานเป็นคนแก้ปัญหาก่อน ถ้าไม่สามารถ      

แก้ปัญหาได้ เราจงึเข้าไป วธินีีน้อกจากท�าให้ลกูค้ารูส้กึดทีีอ่งค์กรมหีลายๆ ฝ่ายคอย

รับฟังปัญหาของเขาแล้ว สุขภาพจิตของเราก็ดีขึ้นด้วยเพราะไม่ต้องรับแรงกดดันหนักๆ จาก

ลูกค้า และพนักงานก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองมากขึ้น”

“แพรชอบเข้าคอร์สเรียนหรือไปงานสัมมนาท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับความล้มเหลว 

เพราะเชื่อว่ากว่าทุกคนจะประสบความส�าเร็จได้ต้องเคยล้มเหลวมาก่อน           

แพรมองว่าเร่ืองความส�าเร็จใครก็พูดได้ แต่คนที่กล้าออกมาเล่าเรื่อง                

ความล้มเหลวของตนเองให้คนอื่นฟังนั้นไม่ค่อยมี การฟังเรื่องล้มเหลว             

ของคนอืน่ท�าให้รูว่้าอะไรทีท่�าให้เกดิความล้มเหลว เรากเ็ลีย่งทีจ่ะท�าสิง่นัน้ หรอื

ถ้าเจอความล้มเหลวต้องแก้ความล้มเหลวนัน้อย่างไรเพือ่ให้กลบัมาลกุได้อกีครัง้”

“แพรชอบดูรายการ SME ของต่างประเทศ เพราะท�าให้เห็นไอเดียธุรกิจใหม่ๆ เช่น 

รายการ Shark Tank ทีเ่ชญินกัธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็มานัง่ฟังไอเดยีธรุกจิของแต่ละ

บริษัทแล้วเลือกว่าจะลงทุนเท่าไหร่ในบริษัทนั้น ส่วนหนังที่ชอบดูมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การสร้างตัวให้ร�่ารวยและประสบความส�าเร็จ อย่างหนังเรื่อง The Founder และ The 

Social Network หนังประเภทนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ต้องท�างานหนัก เพราะไม่มีใครรวย

โดยไม่ท�างานหนัก และช่วงหลังๆ แพรรู้สึกว่า ความคิดเริ่มตัน คิดอะไรไม่ออก อยากได้

แรงบันดาลใจจึงอ่านหนังสือ หนังสือที่อ่านในช่วงนี้จะเกี่ยวกับการบริหาร และการสต็อกสินค้า 

ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ส�าคัญกับธุรกิจของแพรมาก เพราะถ้าบริหารไม่เป็นและสต็อกสินค้าไม่ดี ธุรกิจอาจพังได้”

“ด้วยความที่ร้านของแพรขายของเล่น Disney แพรเลยชอบไป Disney Land ที่ญี่ปุ่น 

เพราะของเล่น Disney ที่นี่ดีที่สุดในโลกและเหมาะกับคนไทยที่สุด อีกทั้งการมาที่นี่    

ยังได้อัพเดตเทรนด์ของเล่นที่ก�าลังฮิตในญี่ปุ่นด้วย นอกจากน้ี แพรชอบไปงาน San 

Diego Comic-Con งานโชว์ของเล่นและคอนเทนต์การ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ การ

ไปงานนี้ท�าให้ได้ไอเดียกลับมาจัดกิจกรรมเพื่อลูกค้าอย่างงาน Play House Pop Day 

งานสังสรรค์ของนักสะสม ทุกคนที่ซื้อบัตรเข้างานจะได้รับ Welcome Package มูลค่า

เท่ากับบัตร ภายในงานมีทั้งการเล่นเกมรับของรางวัล และการประกวดต่างๆ งานนี้จัดมา

แล้ว 2 ครั้ง ได้รับการตอบรับดีทุกครั้ง บัตรขายหมดภายในเวลา 10-15 นาที”

“การฟังเพลงช่วยสร้างแรงบนัดาลใจและท�าให้รูสึ้กผ่อนคลาย เวลาท้อแล้วฟังเพลง

ที่ให้ก�าลังใจจะรู้สึกว่าทุกอย่างไม่ได้แย่อย่างที่คิด เราสามารถท�าทุกอย่างให้ดีกว่านี้

ได้อกี แพรชอบฟังเพลงชวิชวิ สบายๆ สไตล์ LOVEiS อย่างเพลงฤดูทีแ่ตกต่าง อลับัม้ 

Rhythm&BOYd เพราะเนื้อหาของเพลงเข้าใจง่าย ฟังแล้วมีความสุข และมีก�าลังใจ

ให้ลุกขึ้นมาสู้กับปัญหา”

บุคคลใกล้ตัว

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

รายการโทรทัศน์ หนัง และหนังสือ

การท่องเที่ยว

การฟังเพลง

Text : Kritsana S. / Photo : Tumtist

การจะท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น

ไม่ใช่เรื่องที่ท�าได้ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ

ของ แพรพรรณ ธรรมวัฒนะ  

สาวสวยเจ้าของอาณาจักรของเล่น Play House

ที่เหล่านักสะสมของเล่นต่างรู้จักกันดี

โดยสิ่งที่น�าพาความส�าเร็จมาสู่อาณาจักรแห่งนี้

ไม่ใช่มาจากนิสัยรักการเรียนรู้ 

หรือการมีที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ดีเท่านั้น

แต่ยังเป็นผลจากการน�าไอเดียใหม่ๆ

ที่ได้จากการเดินทางท่องเที่ยว การอ่านหนังสือ

ตลอดจนการติดตามดูรายการ SME

ของต่างประเทศมาพัฒนาธุรกิจให้ออกมาโดนใจลูกค้า
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 การออกก�าลังกายท่ามกลางอากาศที่ร้อนมากๆ หากไม่มี
การเตรียมตัวที่ดีอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น ท�าให้เกิด
ลมแดด (Heat Stroke) เพลียแดด หรือตะคริวแดด เป็นต้น 
ดังนั้น แม้ไม่หวั่นต่อความระอุของอากาศแต่ก็ควรรับมือ       
ด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกายช่วง 10.00-15.00 นาฬิกา ซึ่ง
เป็นช่วงท่ีร้อนทีส่ดุของวนั ช่วงทีด่ทีีส่ดุในการออกก�าลงักายคอื 
ช่วงเช้าตรู่ หรือไม่ก็ช่วงเย็น

 สวมเสือ้ผ้าหลวมๆ ไม่รดัรปู หากเป็นเสือ้ผ้าส�าหรบัออกก�าลงั
กายย่ิงดเีพราะออกแบบมาให้ระบายเหง่ือได้เรว็ ท�าให้ร่างกาย   
ไม่ร้อน แต่ถ้าไม่มเีลอืกเสือ้ผ้าท�าจากผ้าฝ้ายจะดกีว่าผ้าใยสงัเคราะห์ 
และควรเป็นสีอ่อนเพือ่ช่วยสะท้อนความร้อนออกไป

เข้าสูห่น้าแล้งทไีร สิง่ทีจ่ะได้พบเจอคอื ลมทีพ่ดัพาเอาไอร้อนมา
ปะทะ และเปลวแดดที่แผดเผา ผู้เขียนเพิ่งไปพบแพทย์ด้านผิวหนัง
ตามนัดเพื่อท�าการรักษาฝ้าบนใบหน้า และอาจารย์ พญ.เพ็ญวดี 
พัฒนปรีชากุล ซึ่งประจ�าท่ีภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล คุณหมอประจ�าตัวของผู้เขียนผู้แสนใจดีได้ย�้าแล้ว
ย�า้อกีว่า อย่าลมืทาครมีกนัแดดและหลกีเลีย่งการอยูท่่ามกลางแดดจดั
เป็นเวลานานเพื่อชะลอการเกิดฝ้า

บังเอิญว่าไปเห็นบทความที่อาจารย์เพ็ญวดีเคยเขียนไว้ คิดว่า    
น่าจะเป็นประโยชน์จึงน�ามาเผยแพร่ อาจารย์ระบุว่าช่วงหน้าร้อน    
ทีแ่ดดจ้ามากๆ นอกจากท�าให้เกดิผวิไหม้จากแสงแดด ผวิคล�า้ และ
อากาศที่ร้อนอบอ้าวยังเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดโรคผิวหนัง        
ชนิดต่างๆ ได้ ในหน้าร้อนโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย ได้แก่ ผดร้อน 
พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนที่เจ้าเนื้อ หรือคนที่ต้องใส่เสื้อผ้า
ทีร่ดัแน่น ผดร้อนเกดิจากการอดุตนัของการหลัง่เหงือ่ โดยจะเกดิเป็น
ผื่นตุ่มเล็กสีแดง หรือเป็นตุ่มน�้าใสบริเวณหน้าอก คอ และหลัง

 โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

มักเกิดในร่มผ้า รักแร้ ซอกพับบริเวณที่มีการอับชื้นหรือบริเวณ
ง่ามนิ้วเท้าหรือฝ่าเท้าในคนที่ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าบูต
เป็นประจ�า ภาวะติดเชือ้แบคทเีรยีท่ีผิวหนัง ได้แก่ โรครูขมุขนอกัเสบ 
ฝีที่ผิวหนังโดยเกิดขึ้นตามซอกพับ ขาหนีบ หรือก้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ

หลายปัจจัย เช่น เสื้อผ้าที่รัดแน่น อากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก และ
เหงือ่ทีเ่พิม่ข้ึน กลิน่ตวั กล่ินตวัเกดิจากแบคทเีรียท่ีผวิหนังท�าปฏกิริยิา
เปลี่ยนแปลงสารบางอย่างในเหงื่อ ท�าให้เกิดกลิ่นขึ้นมา

 โรคผิวหนังอักเสบหรือผื่นคัน

เหง่ือท่ีเพิม่มากข้ึนอาจท�าให้เกิดการระคายเคืองผิว และกระตุ้น
ให้ผื่นผิวหนังอักเสบก�าเริบข้ึนได้ รวมทั้งผื่นผิวหนังอักเสบตาม     
ซอกพบัทีม่กีารเสยีดสกีนั ในผูท้ีเ่ป็นโรคเอสแอลอ ีอาการผืน่ผวิหนงั
ของโรคเอสแอลอี รวมทั้งอาการในระบบอื่นๆ จะก�าเริบได้เมื่อโดน
แสงแดดกระตุ้น ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคเอสแอลอีจึงควรหลีกเลี่ยง      
การสัมผัสแสงแดดโดยตรง

 ฝ้า กระแดด

แสงยูวีจะกระตุ้นให้เซลล์สร้างเม็ดสีท�างานมากข้ึน เกิดฝ้า      
และกระแดดหรือผวิคล�า้ข้ึนในช่วงหน้าร้อน นอกจากน้ี การโดนแดด
สะสมเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการป้องกัน จะเป็นปัจจัยกระตุ้น    
ให้เกิดมะเร็งผิวหนัง หากเรารู้จักป้องกันผิว ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน
หรือหน้าหนาว ใช้ครีมกันแดดสม�่าเสมอ ก็จะลดปัจจัยที่จะน�าไปสู่
มะเร็งผิวหนังได้

หากมคีวามจ�าเป็นต้องอยูก่ลางแจ้งเป็นเวลานานๆ ก็ควรใช้ครมี
กันแดดทาบรเิวณใบหน้า ล�าคอ และผิวบรเิวณท่ีไม่มีเส้ือผ้าปกคลุม 
ส�าหรบัเดก็หรอืวยัรุ่นค่า SPF ประมาณ 15 ผูใ้หญ่วยัท�างานประมาณ 
30-50 ก็เพียงพอ หลักการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องควรจะทาก่อน
ออกแดดครึง่ชัว่โมง โดยหลงัจากทาไปแล้วและยงัต้องอยูก่ลางแจ้ง
หลายๆ ชั่วโมงก็ควรจะมีการทาครีมกันแดดซ�้าทุก 2-4 ชั่วโมง 
นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการผลิตครีมกันแดดส�าหรับเด็ก จึงแนะน�า
ให้ผู้ปกครองควรที่จะเริ่มทาครีมกันแดดให้บุตรหลานของท่าน

การแต่งกายเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการช่วยป้องกันแดด ควรใส่เส้ือ
แขนยาวหรอืเสือ้ทีม่สีเีข้มหรอืสดี�า ใส่หมวกทีม่ปีีกกว้าง และแว่นตา
กันแดด การสวมใส่เสื้อผ้าหรือเคร่ืองแบบควรให้หลวมเพ่ือช่วยให้
ระบายความร้อนได้ดขีึน้ และยงัช่วยลดเหงือ่ด้วย รวมทัง้ควรอาบน�า้
บ่อยขึน้ในช่วงหน้าร้อน ในเดก็เลก็ การอาบน�า้ทาแป้งและใส่เสือ้ผ้า
ที่โปร่งบางจะช่วยให้ระบายเหงื่อได้ดีขึ้น 

 ครีมกันแดดขาดไม่ได ้เพื่อปกป้องผิวจากรังสี และลดความเสี่ยง
ในการเป็นมะเร็งผิวหนัง ครีมกันแดดควรเป็นชนิดกันน�้า SPF 50 
ขึ้นไป และทาทุก 2 ชั่วโมงหากต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน

 ก่อนออกก�าลงักาย 2 ชัว่โมง ด่ืมน�า้ให้เพยีงพอ และควรพกขวดน�า้
ติดตัวไว้คอยจิบทุก 15 นาที หลังออกก�าลังกายก็ควรดื่มน�้าตาม
โดยเฉพาะน�า้เยน็เพือ่ลดอณุหภมิูในร่างกายและชดเชยน�า้ทีส่ญูเสยี
ไปกบัเหงือ่ หากรูส้กึอ่อนเพลยีสามารถจบิเครือ่งดืม่เกลอืแร่ส�าหรบั
นักกีฬาได้

 แม้จะออกก�าลงักายกลางแจ้งแต่พยายามให้อยู่ในทีร่่มหรอืใต้แนว

ร่มไม้ และหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดนานๆ เพราะอาจท�าให้เสีย
เหงื่อมากเกินไปและหน้ามืดเป็นลมได้

 ก่อนออกก�าลังกาย ควรเช็กสภาพอากาศ หากอณุหภมูสิงูเกนิไป 

เช่น 35 หรอื 40 องศาขึน้ไป ควรงดออกก�าลงักายเพราะอาจท�าให้
ระบายความร้อนออกจากร่างกายไม่ทัน และเกิดภาวะ Heat 
Stroke ได้

 ระหว่างออกก�าลังกาย หากมีอาการหน้ามืด คลับคล้ายว่า

จะเป็นลม ให้หยุดกิจกรรมทั้งหมดแล้วพัก ไม่ควรฝืนร่างกาย
โดยเด็ดขาด

 หลังออกก�าลังกายเสร็จสิ้นลง เมื่อ Cool Down ด้วยการ
ลดการใช้แรงเพือ่ให้หวัใจกลบัมาเต้นในอตัราปกตแิล้ว ความร้อน
ที่ยังระอุ ท�าให้ร่างกายปรับกลไกคือขยายหลอดเลือดเพื่อให้
เลือดส่งความร้อนผ่านผิวหนังเราสามารถช่วยได้ด้วยการใช้
ผ้าชบุน�า้เยน็ประคบบรเิวณแขนและคอเพือ่ลดอุณหภมิูในเลอืด
ลง เหมือนลดความร้อนในร่างกายเวลามีไข้นั่นแหละ 

Text : Morning dewGood life

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องออกก�ำลังกำยหน้ำร้อน
เมื่อบ้านเราเป็นเมืองร้อน โดยเฉพาะช่วงเมษายนที่ถือเป็นเดือนที่อบอ้าวที่สุด แค่เดินออกไปเจอแดดก็แทบละลาย

แต่การออกก�าลังกายนั้นเป็นกิจวัตรที่ควรท�าสม�่าเสมอและต่อเนื่อง แม้จะเป็นฤดูร้อนก็ไม่ควรยกเว้น

Text : น�้าค้าง

fit and fabulous

จัดกำรกับผิว ในช่วงซัมเมอร์
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Fortune for Biz
Text :  อ.อ้าย ปุชชญา ying.aiy@gmail.com

ส�ำหรับท่ำนที่ท�ำธุรกิจที่ต้องมีหุ้นส่วน ควรจะระมัดระวังเอำไว้บ้ำง 
อำจจะถูกเล่นตุกติกได้ จึงต้องเอำใจใส่เป็นพิเศษ อย่ำน่ิงนอนใจ
มำกจนเกินไป กำรเงินใช้จ่ำยอย่ำงฟุ่มเฟือย ควรรู้จักระงับใจ          
ไว้บ้ำง ควำมรักมีแต่ควำมลุ่มหลง เร่ำร้อนจนขำดสติ จึงยำกจะหำ
รักแท้ได้

ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภำพไว้ให้มำกๆ อำจถึงขั้นต้องพบ
แพทย์ หรือนอนโรงพยำบำลกันเลยทีเดียวถ้ำยังฝืนต่อไป ทั้งๆ ที่
สภำพร่ำงกำยไม่สำมำรถจะรบัได้ไหวอกีแล้ว ควำมรกัเดนิมำจนถึง
ทำงตัน จึงท�ำได้เพียงแค่ตัดใจ และปล่อยมือจำกกัน ไม่ควรจะ
ปล่อยให้คำรำคำซังอีกต่อไป เพรำะมแีต่จะท�ำให้ทุกข์ทรมำนใจทั้ง
สองฝ่ำย

กำรเงินถึงแม้จะต้องหมุนบ้ำง แต่อำศัยไหวพริบเฉพำะตัวของคุณ
ท�ำให้ผ่ำนพ้นมำได้ แม้จะแบบฉิวเฉียดก็ตำมที ในเรื่องของงำน      
ยังมีภำระเร่ืองควำมรับผิดชอบที่แบกเอำไว้อยู่ ควำมรักต้อง         
หนักแน่น และเช่ือใจในกันและกัน เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงก็ยุ่งกับ      
เรื่องของงำนจนแทบไม่มีเวลำจะพบเจอกัน ได้แต่สื่อสำรกันทำง
ไลน์ หรือโทรศัพท์

ส�ำหรับท่ำนที่เพิ่งหำยจำกอำกำรป่วย ยังไม่ควรหักโหมในเรื่อง      
ของงำนมำกจนเกนิไป เพรำะเป็นช่วงทีค่วรจะพกัฟ้ืน ควำมรกัไม่มี
ควำมคืบหน้ำใดๆ ทั้งสิ้น เผลอๆ จะถอยหลังซะมำกกว่ำ ดังนั้น 
จึงป่วยกำรที่จะฉุดร้ังไว้ ปล่อยให้เป็นไปตำมครรลองจะดีกว่ำ        
กำรเงินเป็นช่วงที่ควรจะยับยั้งชั่งใจ อย่ำตำมใจตัวเองมำก               
จนเกินไป เพรำะจะท�ำให้ใช้จ่ำยเกินตัวได้

ต้องระวังปัญหำด้ำนกำรเงิน หมุนเงินจนหน้ำมืด เข้ำซ้ำยจ่ำยขวำ 
จึงต้องควบคุมดูแลให้ดีๆ ควำมรักเป็นเรื่องของหน้ำที่ หรือพันธะ
มำกกว่ำจะเป็นเพรำะควำมรักจริงๆ เหมือนต้องทนอยู่กันไปแบบ
เฉยเมย จะเลิกก็ยังเลิกไม่ได้ กำรงำนก็ยังไม่ได้ดังใจ ที่เคยเจรจำ
ไว้ก็ยังไม่คืบหน้ำ เหมือนถูกถ่วงเอำไว้จนล่ำช้ำ

คุณจะต้องเผชิญกับควำมล�ำบำกใจเพรำะถูกท้ำทำยจำกเพื่อน      
ร่วมงำน หรือแม้แต่ตัวเจ้ำนำยของคุณเอง จึงเหมือนตกกระได   
พลอยโจนให้ต้องพิสูจน์ตัวเองอย่ำงหนัก ควำมรักระวังปัญหำ          
มีปำกเสียงกันอย่ำงรุนแรงจนอำจถึงขั้นต้องห่ำงกันสักระยะ            
ในเร่ืองกำรเงินเพรำะกำรใช้จ่ำยอย่ำงไม่ยั้งคิดในอดีตท�ำให้          
เกิดปัญหำได้ในวันนี้

เป็นช่วงที่ควำมรักก�ำลังเบ่งบำน ควำมสัมพันธ์มีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง และเติบโต แต่ก็ไม่ควรชะล่ำใจ คุณยังต้องกระตือรือร้น 
และเดินหน้ำต่อไป ธุรกิจกำรงำนจะได้ลูกน้องที่เฉลียวฉลำด          
แต่ติดจะขี้เล่นไปบ้ำง กำรเงินควรใช้จ่ำยแต่พอควร อย่ำมือเติบ    
จนเกินไปเพรำะควำมเจ้ำส�ำรำญ

ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องมำจำกผู้ที่มีอ�ำนำจเหนือกว่ำ ท�ำให้คุณ
รู้สึกอึดอัด และกดดันมำก แต่ก็ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้ คุณควร      
อยูเ่ฉยๆ รอดเูหตกุำรณ์ไปก่อน อย่ำฝืนดนัทรุงัท�ำในสิง่ทีอ่ำจส่งผล
ร้ำยให้กับคุณในอนำคต ควำมรักต้องล�ำบำกใจเพรำะผู้ใหญ่            
ไม่เห็นชอบด้วย แต่คุณก็ไม่ควรแสดงอำกำรต่อต้ำนใดๆ ควรใช้
ควำมสงบ และน�้ำเย็นเข้ำลูบ

กำรงำนยังไม่มีอะไรคืบหน้ำ หรือต่ืนเต้นท้ำทำยพอจะท�ำให้คุณ    
รูส้กึว่ำต้องทุม่เท กำรเข้ำสงัคมเป็นอะไรทีน่่ำเบือ่หน่ำยมำกส�ำหรบั
คณุในช่วงนี ้จงึพยำยำมทีจ่ะหลกีเลีย่ง ส�ำหรบัท่ำนทีย่งัโสด กม็เีค้ำ
ที่จะยังคงต้องครองควำมเป็นโสดต่อไป เพรำะยังไม่มีใครเข้ำตำ
เลยสักคน กำรเงินอยู่ได้เพรำะควำมประหยัด มัธยัสถ์ ใช้จ่ำย      
อย่ำงพอเพียง

กำรท�ำสัญญำในวันนี้จะมีผลเป็นท่ีน่ำพอใจทั้งสองฝ่ำย ถึงแม้ว่ำ    
จะเป็นกำรร่วมมือของสองบริษัทที่แตกต่ำงกันก็ตำมที ส�ำหรับ       
ท่ำนที่มีคนรักเป็นชำวต่ำงชำติ หรือมีคนรักอยู่ที่ต่ำงประเทศ           
ในขณะนี้ ควำมสัมพันธ์ก�ำลังคืบหน้ำไปด้วยดี ควำมแตกต่ำง         
ในเรื่องวัฒนธรรมไม่ใช่ปัญหำแต่อย่ำงไร

ควำมม่ันคงทำงด้ำนกำรเงิน และทรัพย์สิน ท�ำให้คุณไม่ต้องกำร    
จะดิ้นรน หรือไขว่คว้ำอะไรให้วุ ่นวำย เพรำะเหตุนี้ท�ำให้คุณ          
ออกจะเฉยชำในเรื่องของควำมรักเช่นกัน โดยเฉพำะถ้ำเป็นเรื่อง
ของควำมโรแมนติกย่ิงไม่ใช่แนว แต่ถ้ำเป็นกำรคบหำดูใจกัน        
แบบเพื่อน อำจท�ำให้คุณเปิดใจยอมรับได้บ้ำง

จะท�ำอะไรอย่ำใจร้อน ให้ยึดสุภำษิตที่ว่ำ ช้ำๆ ได้พร้ำเล่มงำม        
ไว้ก่อน ต้องอำศัยควำมใจเย็นในกำรที่จะประสบควำมส�ำเร็จ อำจ
ต้องใช้เวลำบ้ำง แต่ผลทีไ่ด้จะคุม้ค่ำมำก เพรำะเป็นกำรฝึกฝนควำม
อดทนด้วย ในขณะเดียวกันมีโอกำสได้เดินทำง หรือท่องเที่ยว       
ทำงน�้ำ

15 เมษายน -14 พฤษภาคม 2561

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู
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พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

ข้อมูลสมำชิก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................. 

ที่อยู่จัดส่งเอกสำร ...............................................................................................................................................................

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

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

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

วิธีกำรช�ำระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

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

วิธีกำรสมัคร 

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

สมัครสมำชิกนิตยสำร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

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

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

เริ่มรับนิตยสารตั้งแต่เล่มที่ ....................................................................................................................................................

 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

• 10 ml. café gallery

ซ.โชคชัยร่วมมิตร 16/6

• 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

• Coffee Corner

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

• Dialogue Coffee and Gallery  
แยกผ่านฟ้า

• EL Mello (เอลเมลโล่)  
อาคาร Thai Summit Tower 

• ES/PE/RO  
ซอยสาธร ซอย1

• Espresso Gallery  
หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

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

• Gloria Jean’s Coffees
K-Village / Honda Bigwing  / 

ชั้น 1 ตึกมาลีนนท์

• I-hin Cafe  
ซ.ลาดกระบัง 46/3

• INN-Office Coworking Space 
โครงการ AQUA  สะพานควาย

• Gil Coffee  
อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• White Sheep 
ปากซอยลาดปลาเค้า 60

• Lord of Coffee  

รามฯ164  / รามฯ112 / รามฯ160  

• Mezzo

• MhakBuri Station  
ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• Mitte Coffee (มิตเต้)  

ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 

• My Café the Library  
Nawamin City Avenue 
• One Ounce for Onion  
เอกมัย ซ.12

• Size S Coffee & Bakery  
พระราม 4

• Staff Coffee 
พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Sweet Pista Bangkok  
สุขุมวิท 31

• Ta Chance Coffee  
เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109 

• TCDC  
อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

• 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 4

th
 Fl.

• White Rabbit  
ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5

• Yannawa Coffee

ที่ท�าการไปรษณีย์ ยานนาวา

• Yesterday ’s Tea Room  
ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด

• กาแฟนรสิงห์  

พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ

• โคโค่ กาแฟสด 

ซ.สายไหม 84

• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตราชวิถี

 • ห้องสมุดมารวย

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดา

• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต

• ศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  และนวัตกรรม

ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดา

• มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย

• โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 ภำคเหนือ

เชียงรำย

• Chivit Thamma Da Coffee House
• เรียวกังคาเฟ่

เชียงใหม่

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday  

ถ.นิมมานเหมินทร์

• อาข่า อ่ามา

แม่ฮ่องสอน

• Coffe In Love 
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย

• ร้านสรวลกาแฟ

แพร่

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่  
ล�ำพูน

• Blacksmith
อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภำคกลำง

ชัยนำท

• Me Ice cream
นครปฐม

• Pak Pink Bistro
 นครสวรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee

พิจิตร

• โรสกาแฟสด

พิษณุโลก

• Caffe’ine
• มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ ซดสด

สุโขทัย

• 379 Drip
อยุธยำ

• The Barista Café
อุทัยธำนี

• I AM Coffee

 ภำคอีสำน

กำฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

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

• จันทรากาแฟ

นครรำชสีมำ

• Sweet Café
บุรีรัมย์ 

• Brom Café
มุกดำหำร

• Bearista Coffee & Bakery
มหำสำรคำม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ.10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ.19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคำย

• Loft Café NK 

อุดรธำนี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภำคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• r POD Coworking Space
ตรำด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• ราย็อง

 ภำคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร 
รำชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADuAK

 ภำคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลำ

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TuBER
สุรำษฎร์ธำนี

• MY CuP
• บางใบไม้ คาเฟ่

27

Where to Find

StartUp55-18-04.indd   27 4/5/2561 BE   10:28 AM



deCoRation Text : Duckkiez / Photo : The Buffalo Amphawa

สมุทรสงคราม นับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศต่างปักหมุดไว้ในแผนที่เดินทาง           
ของตนเอง เพราะที่นี่มีครบทั้งบรรยากาศอันเงียบสงบ ธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ ตลาดน�้าน่าเดินช้อป และโรงแรมดีไซน์เก๋
อย่าง The Buffalo Amphawa ที่ชวนให้อยากทิ้งตัวนอนสักคืนสองคืน

โรงแรมน้องใหม่แห่งนีไ้ด้หยบิวถิชีวีติของชาวสมทุรสงครามท่ีมีความผกูพนักับสายน�า้มาเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบ
ตกแต่ง โดยสะท้อนภาพวิถีชีวิตดังกล่าวผ่านโครงสร้าง งานศิลปะ และการตกแต่งท่ีเน้นงานคราฟต์สุดประณีตจาก         
นักออกแบบท้องถิ่น 

พื้นที่ภายในโรงแรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของโรงแรมที่ออกแบบในสไตล์ลอฟต์ มีลักษณะเป็น Boutique 
(Art) Hotel บริเวณล็อบบี้โดดเด่นด้วยผนังไม้ไผ่ลวดลายสายน�้า สื่อถึงอัตลักษณ์ของเมืองแม่กลองที่ได้ชื่อว่า เมืองสามน�้า 
นัน่คอื น�า้จดื น�า้เคม็ และน�า้กร่อย และฝงูปลาทแูม่กลองทีว่่ายวนทศิพาผูม้าเยือนเข้าสูห้่องพกัท่ีตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม
เสมอืนจริง รวมถงึว่าวจุฬาและว่าวปักเป้าเพือ่สะท้อนภมูปัิญญาท้องถิน่ บรรยากาศภายในห้องพกัเน้นความเรยีบง่าย และ
แอบซ่อนรายละเอียดวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ไว้ตามจุดต่างๆ 

ในส่วนของทางเดนิรอบห้องพักล้อมรอบด้วยบ่อน�า้ เพ่ือแสดงความเป็นเมอืงทีผู้่คนมคีวามผกูพนักบัสายน�า้ สระว่ายน�า้    
ปูด้วยกระเบื้องสีเหลือง ซึ่งเมื่อสะท้อนกับแสงในยามค�่าคืนจะให้บรรยากาศเหมือนคลองอัมพวาในคืนพระจันทร์เต็มดวง

ถัดมาเป็น The Buffalo Café ร้านกาแฟบรรยากาศเรียบง่าย เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนและชมบรรยากาศริมคลอง      
แม่กลอง รูปทรงของร้านหากมองจากมุมบนลงมาจะเหน็เป็นรูปหลงัควายทีห่มอบอยูใ่นน�า้ เพดานตกแต่งด้วยกระดาษว่าว
ลายไทยที่ประยุกต์มาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดอัมพวันเจติยาราม เคาน์เตอร์สะท้อนภาพลายสายน�้า ซึ่งเป็นงาน
ช่างฝีมือดุนโลหะ (ทองเหลือง) บนโคลนด้วยค้อน ขณะที่ตัวอักษรที่เรียงกันเป็นชื่อร้านเป็นงานลงรักปิดทองค�าเปลว         
ไม่เพียงเท่านี้ แก้วกาแฟเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ภายในร้านก็เป็นงานท�ามือด้วย

พื้นที่ส่วนสุดท้ายคือ The Buffalo Restaurant ตัวอาคารของร้านอาหาร The Rusty Rose ท�าจากเหล็กที่ท�าให้เกิด
สนิมแล้วเคลือบ สะท้อนวิถีชีวิตการท�าประมงบริเวณปากอ่าวแม่น�้าแม่กลองของชาวสมุทรสงคราม ส่วนภายในอาคาร
ตกแต่งด้วยรายละเอียดของงานไม้ไผ่ ส�าหรับอาหารที่เสิร์ฟเน้นอาหารไทยและอาหารฝรั่งที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

นอกจากพืน้ที ่3 ส่วนทีพ่ดูถงึไปข้างต้น The Buffalo Amphawa ยงัมอีกีสองไฮไลต์เดด็อย่าง The Buffalo Playground 
ส�าหรับจดักิจกรรมปลูกข้าว บริเวณน้ีโดดเด่นด้วยหุน่ไล่การปูหนมุานตอนเกีย้วพาราสนีางสพุรรณมจัฉา และ The Buffalo House 
บ้านของสองดาวเด่น คุณกะลา ควายแคระสีด�า และคุณกะทิ ควายแคระเผือกที่มีเพียง 4 ตัวในประเทศไทย ทั้งนี้ ใคร    
ทีม่องหากจิกรรมท�าระหว่างเข้าพกักไ็ม่ผิดหวงั เพราะท่ีนีร่บัจดักจิกรรมตามความต้องการของผูเ้ข้าพัก เช่น ป้ันดนิโคลน หรอื
เวิร์กช็อปท�าว่าวและขนมไทย อีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล เช่น ท�าขวัญข้าว และเล่นน�้าสงกรานต์แบบไทย 

the buffalo
โรงแรมคูลๆ

ในเมืองสายน�้าที่เงียบสงบ

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 0-3412-0333, 09-2248-4333
 Thebuffaloamphawa
 Thebuffaloamphawa

a m p h a w a
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RelaX Text : Duckkiez

I AM YOURARInjIndA wellness spA

uncle tigger’s
ไก่ทอด+วอฟเฟิลฉบับลุงเสือ

Uncle Tigger’s คาเฟ่ไก่ทอดที่ใส่ใจในคุณภาพและความอร่อยของอาหารทุกจานเสมือนคุณลุง   
ที่ท�าอาหารดีๆ ให้ลูกหลานรับประทาน ความโดดเด่นของไก่ทอดร้านนี้อยู่ที่การหมักเนื้อไก่ด้วย    
เครื่องปรุงและเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะกว่า 14 ชนิด และหมักอย่างน้อย 12 ชั่วโมงเพื่อให้ได้เนื้อไก่
รสชาติกลมกล่อม รสสัมผัสนุ่มชุ่มฉ�่า และมีกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่เพียงเท่านี้ที่นี่ยังเป็นเจ้าแรก    
ที่ขายไก่ทอดหม่าล่า

Chicken&Waffles ซิกเนเจอร์ดิชที่หน้าตาไม่คุ้น แต่คอนเฟิร์มว่าอร่อยลงตัว สะโพกไก่ทอด     
คลาสสิกวางบนวอฟเฟิลแป้งกรอบ เนื้อเบา ก่อนรับประทานอย่าลืมราดเมเปิ้ลไซรัปลงบนไก่เพื่อเพิ่ม
รสหวาน ส่วนใครชอบจิ้มซอส ทางร้านก็มีซิกเนเจอร์ซอสเสิร์ฟให้ Mahlah Fried Chicken มีให้เลือก
ทั้ง Red Mahlah ไก่ทอดคลุกผงพริกหม่าล่า รสเผ็ดร้อน ชาลิ้น และ Black Mahlah ไก่ทอดเคลือบ
ซอสหม่าล่า ให้ครบทั้งรสเผ็ด เปรี้ยว หวาน เค็ม และ MAMA Creamy Tom Yum Ta-Lae มาม่า
ต้มย�าน�้าข้น รสจัดจ้านถึงเครื่องต้มย�า แต่งหน้าด้วยปลาหมึก กุ้ง และไข่ลวก ส่วนสายผักต้องสั่ง 
Caesar Salad กรีนคอส ผักกาดแก้ว และมะเขือเทศคลุกเคล้าน�้าสลัดซีซาร์สูตรเข้มข้น ท็อปด้วย
ครูตองส์ เบคอน และพาเมซานชีส  

2 เมนูรับประทานเล่นที่อยากให้ลอง Calamari ปลาหมึกวงชิ้นโตชุบแป้งทอด ปรุงรสด้วย        

เครื่องเทศ เสิร์ฟพร้อมซาร์มาโยและเลม่อน และ Bacon&Cheese Fries เฟรนช์ฟรายส์ทอดกรอบ

ราดเชดด้าชีส โรยหน้าด้วยออริกาโน่และพาเมซานชีส ด้านขนมหวานแนะน�า Friday Waffles         

บตัเตอร์มลิค์วอฟเฟิลครึง่แผ่นอบกรอบ เสร์ิฟพร้อมเมเป้ิลไซรปักลิน่หอมหวาน รบัประทานคูไ่อศกรมี

โฮมเมดและวานิลลาวิปครีมเนื้อเนียนนุ่ม

ซ.แบริ่ง 23 เปิดบริการทุกวัน 11.30-21.30 น.
 06-2194-9426    uncletiggers   uncletiggers   @uncletiggers

สปาระดับพรีเมียมภายใต้คอนเซปต์           

The Ultimate Wellness Experience ทรีตเมนต์

มีทั้งนวดแผนไทย นวดศาสตร์อายุรเวท         

แบบด้ังเดิม นวดศาสตร์ตะวันตกผสมผสาน 

และทรตีเมนต์พิเศษทีน่�าเทคโนโลยเีข้ามาผสาน

กบัสปาบ�าบดั หลงัท�าทรตีเมนต์สามารถนัง่พกั

ผ่อนได้ที่ Relaxation Lounge เลานจ์หรูที่มี

ข้าวเหนียวมะม่วง ผลไม้ ชาร้อน และน�้าสมุนไพรให้บริการ

นิทรรศการ I Am You คือการต่อยอดแนวความคิดจากชุดผลงาน      

I Am You เมื่อปี พ.ศ.2536 ของ วสันต์ สิทธิเขตต์ นิทรรศการนี้นอกจาก

บอกเล่าแนวคิดของผลงานและชีวิตความเป็นศิลปินนักกิจกรรมของเขา

แล้ว ในระหว่างที่จัดนิทรรศการยังมีกิจกรรมการศึกษา “Curator Tour” 

“Artist Talk” “Critic Talk” และเวิร์กช็อปส�าหรับเด็กจัดร่วมด้วย

Sergeant Kitchen

Lazy Mary coffee

haven’t Met SiLoM

โรงแรมดีไซน์ล�้าภายใต้

คอนเซปต์ Lifestyle Hotel 

เพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen 

Y ทีต้่องการความคุม้ค่ามาก

ทีส่ดุ ห้องพกัทัง้ 70 ห้องแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบ 2 สไตล์ 

ได้แก่ Awesome และ 

Sensational เน้นการตกแต่ง

ที่ทันสมัยด้วยเฟอร์นิเจอร์และสีสันสไตล์โมเดิร์น ผู้เข้าพักทุกห้องจะได้รับ        

สมาร์ทแท็บเล็ตที่มาพร้อมแอพพลิเคชัน ช่วยอ�านวยความสะดวก

ถ.สีลม
 0-2233-4442   www.hotel-hm.com   haventmetbangkok 

ข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตร     

ต้นต�ารับเสิร์ฟถึงไทยแล้วที่

ร้าน Sergeant Kitchen       

ข้าวหอมมะลิชั้นดีหุงด้วย    

เครื่องเทศกว่า 14 ชนิดจึงมี

กลิน่และรสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์      

ส่วนเนือ้ไก่นุม่ชุม่ฉ�า่ หอมกลิน่

น�้ามันงาและกลิ่นซีอิ๊วอ่อนๆ 

เสิร์ฟพร้อมน�้าจิ้มแดง ซีอิ๊วด�า และซอสขิงสด

ชั้น 6 โซนลิฟต์แก้ว เซ็นทรัลเวิลด์
 0-2252-2718   SergeantKitchenThailand

คาเฟ ่ไซส ์มินิที่ ได ้         

แรงบันดาลใจจากเพลง    

วัยเด็ก Lazy Mary, Will 

you get up? ภายในร้าน

มีบาร์ไม้ยาวส�าหรับนั่ง

ท�างาน และโซฟายาวพร้อม

หมอนใบใหญ่ที่เห็นแล้ว

อยากงีบหลับเสียจริง นอกจากเครื่องดื่มขึ้นชื่ออย่าง Espresso X Sunkist กาแฟ

ผสมน�้าส้ม และ Mary en Rose กาแฟผสมไซรัปกุหลาบ ทางร้านยังมีเบเกอรี

โฮมเมดและสปาเกตตีฟิวชันให้สั่งด้วย

ซ.พญานาค เปิดบริการวันจัทร์-ศกุร์ 08.00-18.00 น. และวนัเสาร์-อาทิตย์ 08.00-20.00 น.
 09-5661-8272, 08-1713-7035   lazymarycoffee   lazymarycoffee

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องนิทรรศการ ชั้น 8
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-27 พฤษภาคม 2561

 www.bacc.or.th

ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ ถ.ราชด�าริ
 0-2091-9088    www.rarinjinda.com
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รวมสูตรลับพลิกธุรกิจอาหาร 
รับเทรนด์ 4.0

หลังจากที่เปิดตัวมากว่า 4 เดือน SCB Business Center สาขาสยามสแควร์ ก็

มีความคึกคักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการแวะเวียนกันเข้ามาหาความรู้และปรึกษา

ธรุกิจของบรรดา SME ซ่ึงท่ีน่ีพร้อมสนับสนุน SME ในทุกด้าน ทัง้ความรูแ้ละเครือ่งมอื

ในการท�าธุรกิจต่างๆ เช่น สามารถขอรับค�าปรึกษาจากเหล่า Business Coach ที่

พร้อมให้ค�าแนะน�าได้อย่างตรงจุดได้ทุกช่วงธุรกิจ การให้ค�าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

4 เคาน์เตอร์หลัก ได้แก่ Digital, Logistics, Branding และ Franchise โดยมี 

คณุพฒันพงศ์ รานรุกัษ์ และ คณุธเนศ จิระเสวกดลิก กรรมการผู้จัดการ บริษัท Divana 

Spa ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์อโรมาระดับแนวหน้าของไทย รับ

หน้าที่ Mentors ประจ�าศูนย์

นอกจากนี้ SCB Business Center ยังจัดสรรพื้นที่ให้บริการท�ากิจกรรมต่างๆ 

เช่น Co-Working Space พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกครบครัน ให้ SME ได้น่ังท�างาน

ได้อย่างเตม็ที ่ห้องประชมุแบบส่วนตวั และสตดูโิอส�าหรบัใช้ถ่ายภาพสนิค้า เพือ่น�าไป

ใช้ในการขายและท�า การตลาด ส�าหรับผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านออนไลน์อีกด้วย

 ทัง้หมดนีเ้ป็นการบรกิารแบบไม่เสยีค่าใช้จ่าย และเปิดให้บริการทกุวนั ผูป้ระกอบการ 

SME ที่ต้องการมาใช้บริการที่ SCB Business Center สยามสแควร์ ซอย 1  

สามารถจองทุกกิจกรรมได้ผ่านทาง https://businesscenter.scb.co.th

สัมมนาว่าด้วยธุรกิจอาหารแบบเข้มข้น
ธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่คนสนใจลงทุนเป็นอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หาก 

ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ข้อมูลต่างๆ ย่อมสามารถน�าไปสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค

มากขึ้นได้ SCB Business Center จึงได้จัดสัมมนาว่าด้วยเรื่องธุรกิจอาหารแบบเข้มข้นตลอดทั้งเดือน โดยเชิญเหล่า

กูรูธุรกิจชื่อดังมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แบบรู้ลึกรู้จริงในงานสัมมนาที่จัดขึ้นทุกวันอังคารและวันเสาร์ ได้แก่

คุณโจม พารณจุลกะ ผู้สร้างแบรนด์ร้านอาหารแหลมเกตุให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว และเป็นอีกหนึ่งร้านอาหาร 

ท่ีไม่เคยตกเทรนด์ ไม่ว่าในช่วงน้ันมีกระแสอย่างไร และมาร่วมพลิกโอกาสธุรกิจกับแนวคิดใหม่ๆ ในหัวข้อ สร้าง

แบรนด์อาหารอย่างไรให้ดังไว ไม่ตกเทรนด์ 

คุณทัดณัฐ ฉันทธรรม์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์แมลงอบกรอบไฮโซ มาบอกเล่าว่าอะไรคือ เคล็ดลับความส�าเร็จ

ทีก่ล้าเสีย่งหยบิเอาแมลงทอดมาบรรจซุองขายในร้านสะดวกซือ้ทัว่ประเทศ จนมียอดขายเป็นกอบเป็นก�า นอกจากนี้  

ยังได้มาเปิดช่องทางขายใหม่ๆ ให้กับธุรกิจอาหารด้วยตลาดสดออนไลน์ 

คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ ผูก่้อต้ัง Freshket มาเปิดช่องทางขายใหม่ๆ ให้กบัธรุกจิอาหารด้วยตลาดสดออนไลน์ 

Freshket ที่จะช่วยให้มีแผงวางขายผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ และมาเรียนรู้ว่าตลาดสดออนไลน์

แห่งนี้จะช่วยคุณขายสินค้าได้มากขึ้นและสะดวกแค่ไหน

คณุกมลพฤทธิ ์ชมุพล co-founder แบรนด์ SKOOTAR ได้มาพูดคยุถงึธรุกจิส่งด่วน ตัวช่วย SME เพิม่โอกาสทาง

ธรุกิจ ซึง่ท�าให้ SME ได้ความรู้และแนวคิดใหม่ๆ กลบัไปต่อยอดธรุกิจกนัอย่างมากมาย

ติวเข้มด้วย WORKSHOP
กิจกรรมดีๆ ที่อัดแน่นความรู้แบบเข้มข้นจาก SCB Business Center คือ กิจกรรมเวิร์กช็อปที่ให้ผู้ประกอบการ 

SME ได้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง เช่น เวิร์กช็อปเทคนิคการใช้ Line@ ต่อยอดธุรกิจ ให้ยอดพุ่ง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 

ด้าน Digital Marketing อย่าง อ.ลลิตา สันติวรรักษ์ มาถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยแบบใกล้ชิดกับ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไอศกรีม คุณนิมณิชา กรรณเลขา เจ้าของแบรนด์ Clubsweety โรงเรียนสอนท�าไอศกรีม  

ในกจิกรรม Exclusive Talk ทีจ่ะช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้แบรนด์มเีอกลกัษณ์เป็นทีจ่ดจ�าและมสีนิค้าทีโ่ดดเด่นแตกต่าง

ไม่เหมือนใคร ยิ่งไปกว่านั้น คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จ�ากัด ยังมาสอนเทคนิค 

การตลาดผ่าน Foodphoto+ Storytelling ซึง่งานนีผู้ป้ระกอบการ ได้เกบ็ความรูด้้านเทคนคิการถ่ายภาพอย่างไร 

ให้ดแูพงไปกันแบบถ้วนหน้า

ติดตามข่าวสารของ
กิจกรรมต่างๆ  
จาก SCB BUSINESS 
CENTER ได้ที่ SCB SME 
FACEBOOK GROUP
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Society

ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับโครงการอบรม NEXT STEP NEC พัทยา เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0 ที่พัทยา โดยความร่วมมือของส�านักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ              

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม  

กจิกรรมนี ้ได้รบัเกยีรตจิาก วชัรนุ จุย้จ�าลอง ผูอ้�านวยการศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่9 มาเป็นประธานเปิดโครงการ และมอบวฒุบิตัรให้กบัผูผ่้านการอบรมในวนัสดุท้าย ณ โรงแรม Pattaya Discovery 

Beach Hotel โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก เพื่อรับความรู้จากวิทยากรชั้นน�าและเซียนธุรกิจตัวจริง เช่น รวิศ หาญอุตสาหะ แบรนด์ศรีจันทร์, พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ แบรนด์ดีวานา สปา,                

อตริตัน์ ด่านภทัรวรวฒัน์ ผู้บรหิารแพ 500 ไร่, แคทลยีา ท้วมประถม ผูบ้ริหารไอเดียเล้าจน์ กรุป๊, ธรีนิทร์ ธญัญวฒันกุล แบรนด์ข้าวไก่แจ้, ประสทิธิ ์วรฉตัราวณชิ ผูเ้ช่ียวชาญด้านดจิทิลั มาร์เกตตงิ, ไผท ผดงุถิน่     

ผู้ก่อตั้งบิลค์ เอเชีย, กิตตินันท์ อนุพันธ์ ผู้ก่อตั้ง Claim di, พิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ แบรนด์คางกุ้งทอดกรอบ Okusno, ทัดณัฐ ฉันทธรรม์ แบรนด์แมลงอบกรอบ “ไฮโซ” นภนีรา รักษาสุข ยินดีดีไซน์ 

และ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0 
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สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์          

เป็นประธานในพิธีเปิดบู๊ธสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และ                

เครือ่งประดบัแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) หรอื GIT ในงาน Bangkok 

Gems and Jewelry Fair คร้ังที่ 61 ซึ่งในงานนี้ GIT ได้เน้น         

ชูผลงานอัตลักษณ์อวดฝีมือช่างไทยในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วไทย และ

เครื่องประดับจากดีไซเนอร์รุ่นใหม่หวังเจาะตลาด AEC+6 พร้อม

ให้บริการตรวจรับรองอัญมณีภายใน 24 ชั่วโมง     

เจสัน ลี กรรมการผู้จัดการ อีเบย์ ภาคพื้นเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้และตะวนัออกกลาง จดังาน eBay Thailand Seller Summit 

2018 เพื่อขอบคุณผู้ขายชาวไทย และมอบรางวัลผู้ขายดีเด่น         

3 สาขาประจ�าปี 2018 ได้แก่ รางวัล Young and Successful 

Top Seller รางวัล Outstanding Customer Service และ รางวัล 

Innovative Service เพ่ือตอกย�้าความเป็นมาร์เก็ตเพลซที่ใหญ่

ที่สุดในโลก และยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนผู้ขายไทย 

ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ�ากดั (มหาชน) โดย สยาม ประสทิธิศริกิลุ 

ประธานคณะเจ้าหน้าทีด้่านลกูค้าธรุกจิ SME ธนาคารกรงุศรีอยธุยา 

เผยกลยุทธ์กลุ่มงานลูกค้าธุรกิจ SME ปี 2561 ตอกย�้าเป้าหมาย

การเป็นธนาคารหลกัส�าหรับลกูค้าธรุกจิ SME โดยการผสานความ

แขง็แกร่งกบัเครอืข่ายระดบัโลกของมติซบูชิ ิยเูอฟเจ ไฟแนนเชียล 

กรุ๊ป (MUFG) ท่ีมีลูกค้าอยู่ทั่วโลก ช่วยต่อยอดการให้บริการ

ซัพพลายเชนได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน�้าและปลายน�้า 

วริไท สันตปิระภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และปรดี ีดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยผูแ้ทนจาก 14 ธนาคาร

ในไทย และรฐัวสิาหกจิและองค์กรธรุกจิใหญ่ 7 แห่ง เปิดตัวโครงการ Thailand Blockchain Community Initiative เพือ่น�าเทคโนโลยี

บลอ็กเชนมายกระดบัประสิทธภิาพและความสามารถในการแข่งขันทางธรุกิจของประเทศ

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัด

กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด

โครงการ ต่อยอดการพฒันาศักยภาพ

ผู้ประกอบการการค้าออนไลน์ : 

Smart Online SMEs Plus (S.O.S+) 

เพื่อขยายโอกาสแก่ ผู้ประกอบการ

ไทยในการขายสินค้าออนไลน์       

ผ ่านการเจรจาธุรกิจร ่วมกับ 

e-Marketplace ต่างชาต ิณ สถาบนั

ผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA)   

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สนองนโยบายรัฐบาลและธนาคาร

แห่งประเทศไทยเดินหน้าสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless 

Society) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็น Digital Platform           

ให้ผูป้ระกอบการได้เข้าถงึสนิเชือ่ธนาคารได้ง่ายๆ ผ่านระบบ 

Credit Scoring น�าบรกิารแม่มณพีร้อมสมาชกิร้านค้าแม่มณี

เข้าร่วมงาน Bangkok FinTech Fair 2018 : SME and 

Consumer Financial Solutions ภายใต้แนวคิดแม่มณี      

ชวน ชิม ช้อป ชิล

eBay Thailand Seller Summit 2018 

กรุงศรีฯ ตอกย�้า
เป็นธนาคารส�าหรับ SME

Thailand Blockchain Community Initiative  

เปิดโครงการ S.O.S+

SCB โชว์นวัตกรรม “Credit Scoring”  GIT ออกบู๊ธโชว์ผลงาน
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Talk Awake
Text :  Ratchanee P.

Solopreneur
แม้ว่าดิจิทัลจะเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

ที่ท�าให้หลายองค์กรต้องลุกขึ้นมา Transform ตัวเองกันเป็นทิวแถว    
แต่ขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ลืมตาอ้าปาก 
เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของโลก ถ้ามีฝีมือ ไอเดียเจ๋งๆ 
และมจีติใจพร้อมจะประกอบการกส็ามารถน�าเสนอสนิค้าสู่โลกได้ และ
แม้จะเป็นมดตัวเล็กๆ ก็ไม่จ�าเป็นต้องกลัวยักษ์ใหญ่อีกต่อไปแล้ว 

อินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้บรโิภคค้นพบคณุเพียงคลิกเท่าน้ัน จงึเป็นการ
สร้างโอกาสใหม่ๆ ไม่ต้องรอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาอย่างเดียว 
จะเหน็ได้จากการทีม่คีนหันมาเปิดร้านค้าบนออนไลน์กันมากขึน้ แสดงว่า 
การเป็นผู้ประกอบการนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และไม่ว่าใครๆ ก็
สามารถลกุขึน้เป็นเจ้าของธรุกจิได้ด้วยตวัเองทัง้นัน้ โดยการโซโล่เดีย่ว
หรอืลยุเดีย่ว แบบทีเ่รยีกกนัว่า Solopreneur ทีจ่ะให้พดูเข้าใจกนัอย่างง่ายๆ 
ก็คือคนที่ท�าธุรกิจด้วยตัวคนเดียวทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การ
พัฒนาสินค้า ถ่ายรูป ท�าตลาด ติดต่อ แพ็กของ ฯลฯ  

ยกตวัอย่าง หล-ีประภาว ี ศวิเวทกลุ ฟรแีลนด์กราฟิกดไีซน์ทีผ่นั      
ตวัเองมาท�าสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมบ�าบัด เช่น บาล์มสมุนไพรจากไขผึ้ง
ธรรมชาต ิเทยีนหอมไขถ่ัวเหลอืง และบแีว๊กซ์หอมเพือ่การตกแต่ง และ
สร้างกลิ่นหอม ภายใต้แบรนด์ HERBPINESS นอกจากจะเป็นผลงาน
แฮนด์เมดที่เธอลงมือประดิษฐ์ด้วยตนเองแลว้ ยังลงมือท�าเองทุกอย่าง 
ตัง้แต่ผลติ การออกแบบ การขาย การแพก็สินค้า ฯลฯ ทีเ่จ้าตวัยอมรบัว่า 

การท�าคนเดียวทุกอย่างอาจท�าให้ธุรกิจเติบโตได้ช้า แต่ก็ท�าให้เธอได้
ดแูลทกุๆ ส่วนตัง้แต่ต้นน�า้ถึงปลายน�า้ ท�าให้รูส้กึมัน่ใจได้ว่า ทกุข้ันตอน
ท�าออกมาอย่างมีคุณภาพจริงๆ 

ข้อดีของ Solopreneur คือ มักจะเลือกท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ       
และถนัดเพยีงอย่างเดียว และไม่รรีอท่ีจะลงมอืท�ามันในทนัทด้ีวยตวัเอง 
ไม่รอพึง่พาใคร จงึท�าให้มคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจสงูและมเีป้าหมายทีช่ดัเจน
ของตนเอง ซ่ึงนี่น่าจะเป็นลักษณะของคน Gen Y, Gen Z ดังนั้น       
ในอนาคตเชื่อว่าจะมี Solopreneur เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน   

อย่างไรก็ตาม เมื่ออินเทอร์เน็ตท�าให้ใครๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของ
ธรุกจิเองได้ทัง้นัน้ จงึมข้ีอทีค่วรระวงัส�าหรบัผูป้ระกอบการมอืใหม่ด้วย
เพราะความง่ายนัน้กต็ามมาด้วยความยากขึน้และต้องจ่ายแพงขึน้ด้วย 
อย่างทีรู่ก้นัดว่ีาเดีย๋วนีม้ช่ีองทางให้เลือกมากมาย ท้ังเฟซบุก๊ อนิสตาแกรม 
ยูทูบ มาร์เก็ตเพลซ ฯลฯ ที่จะท�าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น แต่เมื่อ
ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงเคร่ืองมือเหล่านี้ได้ ใครๆ ก็ย่อมอยาก
กระโดดเข้ามาได้เช่นเดียวกับเรา คู่แข่งจึงมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย    
ดังนั้น จึงต้องสร้างความแตกต่างให้ผู้บริโภคจดจ�าได้ง่ายขึ้น และ     
หันมาซื้อสินค้าของเรา นั่นหมายความว่าต้องควักกระเป๋าจ่ายมากขึ้น 
ต้องลงทุนคิดหาไอเดียใหม่ๆ มากขึ้น 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเชื่อว่าหลายคนคงไม่พลาดที่อยากจะลองเป็น 
Solopreneur สักตั้งเป็นแน่ 

เดี่ยวๆ คนเดียวก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้
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