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ส�ำนักงำน บริษัท เพนนินซูลำร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด 
100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน        
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. :  0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125 
e-mail :  smestartupfreecopy@gmail.com
Facebook : SME Startup

แยกสี กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด โทร. 0-2215-1588
พิมพ์ที่ บริษัท ดับบลิว พีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
 โทร. 0-2313-4413-4

บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะ
น�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท           
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดเท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็น      
ส่วนบคุคล บรษิทั เพนนินซลูาร์ แอสโซซเิอทส์ จ�ากัดไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้น�าพาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และแม้แต่วิธีการ
ด�าเนินธุรกิจก็ต้องปรับเปล่ียนตามไปด้วย ในอดีตหากคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องยาก เพราะจะต้องมีปัจจัยเกื้อหนุน           
หลายอย่างทัง้ ก�าลงัเงนิ ก�าลงัคน มสีถานทีต่ัง้ ฯลฯ แต่อย่างทีเ่หน็ในวันน้ีหากคิดอยากจะเริม่ต้นธรุกจิ แค่มีอนิเทอร์เน็ต มคีอมพิวเตอร์ 
หรือสมาร์ทโฟน บวกรวมกับไอเดียเจ๋งๆ ที่ไม่เหมือนใคร ก็สามารถเริ่มธุรกิจได้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการออนไลน์      
เพราะอย่างทีท่ราบกนัด ีข้อดขีองการค้าขายสร้างธรุกจิบนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นผ่าน เฟซบุก๊ เวบ็ไซต์ อนิสตาแกรม ฯลฯ คอืเป็นการ
เปิดร้านท่ีต่อไปยังตลาดที่มีคนซื้อโดยตรง โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทุนมีหน้าร้าน แถมยังไม่ต้องควักกระเป๋าลงทุนอะไรมาก น่ีจึงเป็น
โอกาสของคนทุนน้อย และท�าให้บางคนซึ่งไม่เคยท�าธุรกิจมาก่อนแต่จับพลัดจับผลูสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากช่องทางนี้กันมากมาย

ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการท�าธุรกิจดังกล่าว ในวันนี้เราจึงได้เห็นผู้ประกอบการรายเล็กๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่พร้อมลุยเดี่ยว     
คนเดียว ที่เราเรียกว่า Solopreneur ซึ่งดูไปก็เป็นวิถีการท�าธุรกิจที่สอดรับไปกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ดังนั้น เชื่อว่าการท�าธุรกิจ
ในรูปแบบของ Solopreneur จะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน และส�าหรับใครที่อยากรู้เรื่องราว Solopreneur ให้มากขึ้น ต้องพลิกไป
อ่าน SME Startup เล่มนี้

ผู้ประกอบการลุยเดี่ยว
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แดนมังกรตอนนี้น่าจับตามองยิ่งนักทั้งการเกิดใหม่ของผู้ประกอบการ 
Startup บรษิทัเทคโนโลย ีและสิง่ทีย่กัษ์ใหญ่เจ้าถิน่ก�าลงัท�าอย่างการพฒันา
สนิค้าไว้สูคู้แ่ข่ง การควบรวมกจิการ ตลอดท้ังการเข้าไปลงทนุใน Startup 
หรือแม้แต่ธุรกิจ E-Sports

Benjamin Joffe ต�าแหน่ง General Partner บริษัทร่วมทุนระดับโลก 
SOSV’s Hax กล่าวว่า ยักษ์ใหญ่ในจีนลงทุนกับธุรกิจในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะข้อจ�ากัดด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุน นอกจากนี้ ยังนิยมควบรวม
กจิการเข้าด้วยกนั เช่น Didi-Kuaidi บรกิารเรยีกแทก็ซีท่ีค่วบรวม Lyft และ 
Uber หรือ Youku-Tudou ผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ที่ควบรวม YouTube 
และ DailyMotion การควบรวมกิจการช่วยยุติสงครามแย่งลูกค้าและการ
ตั้งราคาตัดหน้า หลังมีสถานการณ์นี้ จีนเริ่มตั้งกลุ่มบริษัท เช่น BAT ที่มี
บริษัทในกลุ่ม คือ Baidu Alibaba และ Tencent ซึ่งตอนนี้ถือครองธุรกิจ
หลายประเภทในจีน 

 ด้าน Max Parasol วทิยากรด้าน Chinese AI และ China’s Innovation 
Ecosystem กล่าวเพิ่มเติมว่า ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นจะส�าเร็จเร็วขึ้นถ้าท�าตาม
โมเดลธุรกิจของ BAT 

ดินแดนนี้มีเรื่องให้ติดตามตลอด!

มีอะไรเกิดขึ้นในแดนมังกร?

การที่ธุรกิจล้มเหลวบางครั้งไม่ใช่เพราะสินค้าไม่ดีหรือท�าการตลาดไม่ถูกวิธี แต่เป็นเพราะนิสัยส่วนตัว        
ต่างหาก โดยนี่คือ 3 นิสัยพื้นฐานของชาว SEA ที่ส่งผลให้ธุรกิจเจ๊งได้ 

นิสัยที่หนึ่ง เก็บปัญหาไว้คนเดียว อาจด้วยไม่อยากให้คนฟังคิดมากหรืออยากเลี่ยงความขัดแย้ง แต่ในโลก
ของการท�าธุรกิจ การที่ผู้ประกอบการไม่ปริปากบอกถึงปัญหาที่เกิดข้ึน จะท�าให้หุ้นส่วนเกิดความเข้าใจผิด       
และรู้สึกไม่ไว้วางใจ รวมถึงท�าให้ต้องเจอภาวะเครียดเพราะแบกปัญหาไว้คนเดียว 

นิสยัทีส่อง พดูอ้อมค้อม เช่น เม่ือถงึคราวต้องเลกิจ้างพนกังาน ผูป้ระกอบการจะพยายามรกัษาน�า้ใจด้วยการ
ไม่พูดตรงๆ ถึงสิ่งที่เกิด ซึ่งบางทีอาจท�าให้ทุกอย่างแย่ลงได้ สิ่งที่ควรท�าคือ ท�าให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับความ
ใส่ใจในความรู้สึกด้วยการพูดถึงสาเหตุที่ต้องเลิกจ้างอย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งรับฟังความในใจของพวกเขา

นิสัยที่สาม ไม่เตรียมตัว ผู้ประกอบการ SEA ส่วนใหญ่ขาดการเตรียมตัวในการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะ
เกิด เช่น ลืมสิ่งที่ต้องพูดในห้องประชุมเพราะมัวไปโฟกัสกับสิ่งที่ท�าให้อารมณ์เสีย และในที่สุดก็เลือกเดิน         
ออกจากห้องประชุมเพราะนึกสิ่งที่จะพูดไม่ออก การกระท�านี้ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความไม่พอใจได้ 
ฉะนัน้เพือ่ป้องกันปัญหานีเ้กิด ผูป้ระกอบการต้องเขยีนสิง่ทีจ่ะพดูลงในกระดาษ นอกจากท�าให้ไม่ลมืแล้ว ยงัเป็น
การเช็กด้วยว่า ประเด็นที่จะพูดนั้นครบถ้วนหรือไม่

ผู้ประกอบการคนไหนมีนิสัยแบบนี้ต้องปรับด่วน

3 นิสัยผู้ประกอบการที่ท�าให้ธุรกิจเจ๊ง!!

ล่าสุดนิตยสาร Forbes จัดอันดับ 100 คนดังที่รวยที่สุด ซึ่ง Kylie Jenner เซเลบริตีสาววัย 20 ปีรั้งอันดับ 3 โดย Kylie Cosmetics 
แบรนด์เครื่องส�าอางของเธอที่เปิดตัวเมื่อ 2 ปีก่อนท�าเงินได้กว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าที่สร้างยอดขายถล่มทลายกว่า            
630 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คือ Lip Kit (ราคา 29 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชุด) และนิตยสาร Forbes ประเมินมูลค่าบริษัทของเธอที่มีสินค้า
อย่าง คอนซีลเลอร์ อายแชโดว์ และอื่นๆ ว่ามีมูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเธอเป็นเจ้าของคนเดียว 100 เปอร์เซ็นต์

สิ่งที่ท�าให้แบรนด์ Kylie Cosmetics เติบโตรวดเร็ว คือ โซเชียลมีเดียอย่าง อินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามเธอกว่า 112 ล้านราย และ 
Snapchat ที่มีผู้ติดตามกว่าล้านราย เธอใช้ทั้งสองช่องทางนี้ขายและโปรโมตสินค้า ซึ่งก่อนเวลาเปิดตัวแบรนด์หลายเดือน เธอโปรโมต
สินค้าผ่านอินสตาแกรมตนเองและครอบครัว เมื่อวันเปิดตัวมาถึง สินค้าแรกของแบรนด์อย่าง Lip Kit ขายหมดในเวลาไม่ถึงนาที

โซเชียลฯ มีพลังมากกว่าที่คิด

Kylie Jenner ครองอันดบั 3 เซเลบฯ รวยทีส่ดุ

The mosTdangerous poison isThe feelingof achievemenT.The anTidoTeis To every evening ThinkwhaT can be donebeTTer Tomorrow.

ยาพิษที่ร้ายแรงที่สุด คือ
ความรู้สึกถึงความส�าเร็จ

ส่วนยาแก้พิษ คือ นั่งคิดทุกเย็นว่าท�าอย่างไรให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้

-- Ingvar Kamprad ผูก่้อต้ัง IKEA --

ผูป้ระกอบการไทยหลายรายมคีวามปรารถนาจะตตีลาดจีน เนือ่งจากเป็นตลาดขนาดใหญ่และคนจนีมกี�าลงัซือ้สงู 
ซึ่งสิ่งที่ช่วยให้ตีตลาดจีนได้ส�าเร็จคือ การเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีน ขอแนะน�าว่า ต้องขายสินค้าผ่าน        
อี-คอมเมิร์ซเจ้าดังของจีนอย่าง Taobao ที่มีร้านค้าจากต่างประเทศกว่า 400 ร้านค้า และอีกสองอี-คอมเมิร์ซ           
ที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ได้แก่ TMall และ JD.com 

ถ้าต้องการน�าเสนอข้อมูลสินค้าในรูปแบบวิดีโอสั้นต้องใช้งาน Kuaishou แอพพลิเคชันวิดีโอสั้นที่มีผู้ใช้กว่า         
230 ล้านคน ส่วนช่องการช�าระเงินต้องมี Alipay และ WeChat Pay เพราะคนจีนนิยมช�าระเงินผ่านมือถือ โดย     
ในปีที่ผ่านมาจีนมียอดช�าระเงินผ่านมือถือกว่า 15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ไม่เพียงเท่านี้ ผู้ประกอบการควรเขียนรายละเอียดสินค้าด้วยภาษาจีน และต้องเข้าใจในพฤติกรรมคนจีน เช่น    
คนจีนเชือ่รวิีว แบรนด์จึงต้องมรีวิีวจากผูใ้ช้จรงิให้ใช้ประกอบการตดัสนิใจซือ้ และมกีารบรกิารและการดแูลท่ีด ีเป็นต้น 

เข้าถูกทาง ยอดขายพุ่ง

จะตตีลาดจนีด้วยออนไลน์ได้อย่างไร
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เพื่อเป็นการยกระดับและก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงภาค

อุตสาหกรรมไทยต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง กระทรวง

อตุสาหกรรม และหน่วยงานพนัธมิตรจากภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนั

การศกึษา สถาบนัการเงนิ สถาบนัวจิยั และองค์กรระหว่างประเทศ 

จงึร่วมกนัจดังาน “Thailand Industry Expo 2018” ขึน้อย่างย่ิงใหญ่ 

ภายใต้แนวคดิ “CHANGE to SHIFT” เพือ่แสดงศกัยภาพและยกระดับ

อตุสาหกรรมของประเทศไปสูอ่ตุสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรฐับาล 

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร             

ชาเลนเจอร์ ศนูย์แสดงสินค้าและการประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธานี 

โดยงานจัดถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหน่ึง     

ในพิธีเปิดงาน “Thailand Industry Expo 2018” ว่า ประเทศไทย

ในวันนี้เดินมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ    

ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งนับเป็น

จดุเร่ิมต้นของการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัในการน�าพาประเทศให้หลุดพ้น

จากกบัดกัประเทศรายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศรายได้สงู ซ่ึงตรงกับ

แนวคดิของการจัดงาน “CHANGE to SHIFT” เปลีย่นเพือ่ปรบั ยกระดับ

อตุสาหกรรมไทย” โดยเชือ่มัน่ว่าเอสเอม็อ ี(SMEs) ทีม่อียูใ่นประเทศไทย

จะสามารถพัฒนาจาก Small & Medium Enterprise มาเป็น Smart 

Enterprise และจะเป็นแรงผลักดนัทีส่�าคัญในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

ของประเทศ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั เพือ่ให้การเตบิโต

ทางเศรษฐกิจเป็นไปแบบก้าวกระโดด รวมท้ังเกิดการกระจาย       

“CHANGE to SHIFT”

เปิดฉากงาน
THAIlANd INduSTry Expo 2018 อย่างยิ่งใหญ่

ชูแนวคิด เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

รายได้ไปตามหัวเมืองต่างๆ ลดความเหลื่อมล�้า รวมทั้งเป็น           

แรงขับเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างม่ันคง ม่ังคัง่ และยัง่ยนืต่อไป

ส�าหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 แบ่งพื้นที่ไว้

ตามโซนต่างๆ ได้แก่   

โซน Royal Pavilion เพือ่แสดงความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที ่9 และสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

รัชกาลที่ 10 

โซนนิทรรศการกระทรวงอุตสาหกรรม (Dialogue of Industry 

Shift 4.0) น�าเสนอทศิทางของเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมโลก ประเดน็

ส�าคัญและปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

และนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศเชือ่มโยงสูก่ารพฒันา

ภาคอุตสาหกรรมไทย

โซน Global & SME Innovation Showcase การน�าเสนอ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มี 

นวัตกรรมระดับโลก และบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

รวมทั้งการจัดเวทีให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

พัฒนาอุตสาหกรรม โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 

Agro-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตร

แปรรูป และกลุ่มฐานชีวภาพ

Manufacture-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์     

กลุ่มหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 4.0

Service-Inno SHIFT เน้นอุตสาหกรรมกลุ่มการแพทย์ กลุ่มบริการ

ทางการเงนิ กลุม่โลจสิตกิส์ กลุม่บรกิาร และ กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

โซน Business Matching กิจกรรมจบัคูธ่รุกจิระหว่างผูป้ระกอบการ

ไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นจากเมืองต่างๆ ที่มีการบันทึกลงนาม

ความร่วมมอืกบักระทรวงอตุสาหกรรม เพือ่เปิดโอกาสทางการตลาด

ระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกนัเองและผูป้ระกอบการต่างประเทศ 

ภายใต้โครงการ Digital Value Chain

 โซน University & Maker Club เพือ่แสดงบทบาทของมหาวิทยาลัย

ยุคใหม่กับการ Transform ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แสดงผล

งานการวิจัยและพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

การพัฒนาก�าลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังพื้นท่ี 

Maker Club น�าเสนอนวัตกรรมท่ีเป็นผลงานของเมกเกอร์จาก     

ทั่วประเทศที่มีศักยภาพทางการตลาด และแสดงความก้าวหน้า    

ของเมกเกอร์ไทยในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ภายใต้การพัฒนา

ประเทศสู่ “Thailand 4.0” 

โซน Premium Outlet การคัดสรรสินค้าและบริการคุณภาพ

มาตรฐานสากลจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ มาจัดแสดง     

เพ่ือเปิดโอกาสและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทย

ที่มีศักยภาพ 

นอกจากน้ี ภายในงานยังมีสถาบันการเงินมาน�าเสนอแพ็กเกจ

ส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน   

ที่ลดข้อจ�ากัด หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้สะดวก

ต่อการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ            

ทีน่่าสนใจ เพือ่ให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการและผูส้นใจ โดยวทิยากร

ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หัวข้อ  



MOBILE
MARKETING

หากโหลดนานเกิน 3 วินาที อัตราการเด้งออกสูง 53%

44% ไม่ชอบอีเมลที่ส่งมากเกินไป

40% ของการช้อปปิงเริ่มต้นค้นหาสินค้าจากประเภททั่วไป

09.00 น. เป็นช่วงเวลาที่แอ็กทิฟในการใช้ Devices

85% ของวิดีโอถูกดูโดยไม่มีเสียง

98% เปิดดู SMS

39% ของผู้ใช้ iPhone ใช้เวลาอ่าน 3 วินาทีหรือน้อยกว่า

90% ของผู้ใช้จะสลับใช้หลาย Devices ตั้งแต่การค้นหาไปจนถึงการซื้อสินค้า

53% ของผู้ใช้ Android ใช้เวลาอ่านมากกว่า 15 วินาที

การเปลี่ยนไอคอนและสี ท�าให้ค้นหาไอเท็มเร็วขึ้น 37%

โพสต์ที่มีตัวอักษรไม่เกิน 40 ตัวอักษร จะท�าให้มีการเอ็นเกจเมนต์สูง 86%

แบรนด์อิมแพ็กต์จะเกิดขึ้นหลังจากดูวิดีโอใน 10 วินาทีแรก

15% อัตราการเอ็นเกจเมนต์หลังจากเปิด MMS

25-30 ตัวอักษร จ�านวนตัวอักษรที่เหมาะเขียนหัวข้ออีเมล

ปุม่กดขนาด 45-57 Pixels พอดีส�าหรับนิว้ ขนาด 72 Pixels พอดีส�าหรับนิว้โป้ง

โพสต์วิดีโอในโซเชียลมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ลิงก์จากยูทูบ 4 เท่า

วิดีโอไลฟ์จะเพิ่มการเอ็นเกจเมนต์ 3 เท่าเมื่อเทียบกับวิดีโอทั่วไป

68% ของผู้ใช้มีโอกาสมากขึ้นที่จะซื้อจากข้อมูลโลเกชัน

WEBSITE

SOCIAL

VIDEO

E-MAIL

OTHER

ที่มา : www.socialmediatoday.com

หวังว่าเว็บไซต์
จะสร้างประสบการณ์

แบบไม่มีรอยต่อ

เมื่อใช้ข้าม Devices

ของคนเล่นโซเชียลมีเดีย

ของดาต้าบนมือถือ

เล่นผ่านมือถือ

มาจากวิดีโอ

ในปี 2563
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ยศพล วัธนเวคนิ 

DIAMOND DUST

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกลุ

ผูอ้�ำนวยกำร สสว.

กล้าท่ีจะฆ่าตวัเอง

ในวันนีเ้พ่ือธุรกจิท่ีเตบิโต 

ในวันข้างหน้า

ในโลกยคุ DIGITAL DISRUPTION ทีม่กีำรแข่งขนักนัสงู 

ถงึเวลำแล้ว! ทีจ่ะต้องเปล่ียนธรุกจิของคณุแบบ 360 � 

เพรำะกำรปรับตวัอำจไม่เพยีงพอ...ให้ธรุกจิอยูร่อดได้

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

ห้อง ดร.ถาวร พรประภา (ออดิทอเรียม) ชั้น 5  

อาคารสยามกลการ พระราม 1 

สุรศกัดิ ์เหลืองอษุากลุ 

ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรตลำด

พสัชนนัท์ คงวณิชกจิเจริญ 

ศรีนครชยัอินเตอร์เทรดดิง้

SS059006BO     260X345    2/8/61



SME หลายคนเมื่อเห็นว่าตั้งต้นธุรกิจขึ้นมาได้ส�าเร็จแล้ว จะมั่นใจ     

เต็มร้อยว่าธุรกิจสามารถโลดแล่นต่อไปอย่างราบรื่น จนเผลอละเลยเรื่อง

บางอย่างทีอ่าจส่งผลเสยีโดยตรงต่อธรุกจิ ซึง่การมองข้ามเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ 

เหล่านี้ แท้จริงแล้วจะก่อตัวจนกลายเป็นความผิดพลาดในท้ายที่สุด และ

เช็กลิสต์ทั้ง 4 ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่ SME ควรหมั่นส�ารวจตัวเองเพื่อไม่ให้

ธุรกิจต้องสะดุด

เช็กความพึงพอใจของลูกค้า

ความใส่ใจในความพึงพอใจของลูกค้าคือ เคล็ดลับที่จะท�าให้ธุรกิจ

เตบิโตไปได้ตลอด ไม่ว่าสนิค้าและบรกิารจะเป็นอะไร จะแปลกใหม่และดี

ขนาดไหน แต่ถ้าไม่ใส่ใจลกูค้าก็ท�าให้ธรุกิจไปไม่รอด ดงันัน้ ต้องหมัน่เชก็

ความพงึพอใจของลกูค้าอยูเ่สมอ และเมือ่ได้ข้อมลูจากลกูค้ามาแล้ว กต้็อง

น�าไปพฒันาปรบัปรงุจรงิๆ เพือ่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าตลอดเวลา

เช็กคุณภาพสินค้าและบริการ

ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการให้ดีอยู่เสมอ ต้อง

โฟกสัตัง้แต่แหล่งวตัถดุบิ กระบวนการผลติ จนได้เป็นสนิค้า และไปถงึมอื

ของลูกค้าอย่างปลอดภยั ยิง่สนิค้านัน้ขายดเีท่าไหร่กย็ิง่ไม่ควรท�าให้คณุภาพ

ของสนิค้าหรอืบรกิารด้อยลง เพราะการรกัษาคณุภาพสนิค้าและบรกิารได้

สม�่าเสมอนอกจากจะท�าให้ลูกค้าประทับใจแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าจดจ�า      

และภักดีต่อแบรนด์ของเราไปตลอด

เช็กเงินส�ารอง

ด้วยอาจมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เหนือการควบคุมมาท�าให้

ธุรกิจสะดุดได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการมีเงินส�ารองจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 

SME ควรมกีารวางแผนทางการเงนิทีด่ ีและต้องเชก็เงนิส�ารองตลอดเวลาว่า

มีมากพอท่ีจะน�ามาหมุนเวียนในยามที่ต้องเผชิญเหตุการณ์คาดไม่ถึง     

หรือไม่

เช็กทีมงาน

ทีมงานที่สามารถสนับสนุนและช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ SME ได้

เป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อจะได้มีเวลาไปคิดสร้างสรรค์การตลาดและโปรดักต์

ใหม่ๆ ซึ่งถ้ามีทีมงานท่ีดีก็ท�าให้การท�างานง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องรีบ

ก�าจัดคนที่ไม่ดีออกไปเพื่อรักษาคนดีๆ เอาไว้ ดังนั้น อย่าละเลยที่จะเช็ก

ความพร้อมของผู้ร่วมงานด้วยว่ามีใจและมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

ปลาทู ปลาที่แทบทุกครัวเรือนไทยต้องเคยน�ามาประกอบอาหาร เพราะราคาถูกและหาซื้อง่าย ซึ่งสิ่งที่เราเห็นจน

เจนตาคือ ปลาทูต้องอยู่ในเข่ง แต่ด้วย แบม-วรรณพร พิมพิสุทธิ์ อยากให้การรับประทานปลาทูเป็นเรื่องที่ท�าได้ง่ายๆ 

จึงปิ๊งไอเดียเก๋ ท�าปลาทูนึ่งพร้อมรับประทานที่มาในแพ็กเกจสุดชิก ภายใต้ชื่อแบรนด์ Promplatoo

แบมเล่าให้ฟังว่า เธอดูแลธุรกิจเล็กๆ อย่างขายส่งปลาทูสด โดย 80-90 เปอร์เซ็นต์ของปลาทูสดจะถูกน�าเข้าโรงนึ่ง

ก่อนไปขายในตลาด จากจ�านวนดังกล่าวท�าให้เห็นโอกาสทางธุรกิจว่า ถ้าจะท�าปลาทูนึ่งขายบ้างก็ย่อมขายได้ และถ้า

อยากขายดีต้องท�าให้ต่างจากเจ้าอื่น เมื่อคิดได้ดังนั้นเธอจึงลงมือจับปลาทูนึ่งเข่ง มาแต่งตัวเสียใหม่ด้วยแพ็กเกจจิ้ง    

ที่ดูทันสมัย ไฉไลกว่าเดิม และคิดหากรรมวิธีที่จะให้ปลาทูนึ่งในแพ็กเกจใหม่นี้อยู่ได้ยาวนานโดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย     

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

โดยปลาทูนึ่งในตลาดส่วนใหญ่ราดด้วยน�้าเกลือเพราะช่วยให้ปลาเน่าเสียช้า บางเจ้าใส่วัตถุกันเสีย และปรุงรสด้วย

ผงชูรส ซีอิ๊ว น�้าปลา ส่วนปลาทูนึ่ง Promplatoo น�าปลาทูใส่ในถุงสุญญากาศคุณภาพ Food Grade แล้วน�าไปนึ่ง    

ในเครื่องนึ่ง ซึ่งการนึ่งทั้งถุงท�าให้เนื้อปลาไม่สัมผัสน�้าและอากาศ คุณค่าทางโภชนาการ ความนุ่มของเนื้อปลา และ

กลิน่ของปลาทจูงึยงัอยู่ ไม่ปรุงรสและไม่ใส่วตัถกุนัเสียจึงดต่ีอสขุภาพ อกีทัง้ยงัสะดวกในการรบัประทานโดยรบัประทาน

ได้ทันทีหลังเปิดถุง หรือถ้าอยากเวฟก็น�าถุงปลาทูเข้าไมโครเวฟได้เลย

เมื่อได้ปลาทูนึ่งที่ไม่เหมือนใครแล้ว แบมก็เริ่มลงมือดีไซน์แพ็กเกจให้ชวนว้าว โดยลองผิดลองถูกนานร่วม 4 เดือน 

จนในทีส่ดุลงตวัทีก่ล่องกระดาษคราฟต์ทีม่ลีอนลกูฟกูด้านใน กล่องจงึมคีวามแขง็แรง ทนทาน ท�าให้ปลาไม่ได้รบัความ

เสียหายเมื่อมีสิ่งของวางทับ และช่วยเก็บความเย็นได้ในระดับหนึ่ง ท�าให้ไม่มีปัญหาในการขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์

ในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนการขนส่งไปต่างจังหวัดใช้บริการบริษัทขนส่งที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ โดยลูกค้าจะได้รับ       

ปลาทูนึ่งในวันถัดไปหลังจากวันที่สั่ง

“ความยากของการท�า Promplatoo อยู่ที่การเปลี่ยนความเชื่อของลูกค้า เพราะหลายคนยังคิดว่าปลาทูนึ่งของเรา

เหมือนกับปลาทูนึ่งที่ขายในตลาด ดังนั้น จึงต้องอธิบายกับลูกค้าเสมอว่า Promplatoo ต่างกับเจ้าอื่นอย่างไร ส่วน

สินค้าหลักในตอนนี้ยังคงเป็นปลาทูนึ่ง เพราะอยากท�าสินค้านี้ให้ได้ดีเสียก่อน และการผลิตสินค้าประเภทเดียวท�าให้

ความเสี่ยงในการท�าธุรกิจลดลง เพราะไม่ต้องสต็อกของเยอะ ส่วนตัวมองว่าธุรกิจจะได้ก�าไรหรือขาดทุนอยู่ที่การ       

สต็อกของ ถ้าสต็อกเหลือเยอะก็ขาดทุน” แบมกล่าวปิดท้าย 

Text :  Kritsana S.

Text :  กองบรรณาธิการแปลงโฉมปลาทูเข่ง
PrOMPLatOO

ด้วยแพ็กเกจจิ้งใหม่ไฉไลกว่าเดิม

 08-1554-8888  promplatoo  promplatoo  @promplatoo

SME ต้องเช็กลิสต์ตลอดเวลา

TURNING POINT HOW TO GUIDE
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณแอนนี่  

โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 101

1-2  
SEPTEMBER  

2018

RAYONG MARRIOTT  

RESORT & SPA

ลั้นลา...เมืองระยองฮิ...คูลคูลริมทะเล...พาตัวพาใจล่องลอยไปกับสายลมและเสียงเพลง

สำาหรับสมาชิก  

PRIVILEGE  

SME THAILAND CLUB

4,900 บาท

ค่าสมัคร

5,500 บาท
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Live
บน

วธิกีารใช้งานแอพฯ น้องใหม่นีใ้ห้เกดิประโยชน์สูงสุดกบัแบรนด์

คอื ท�าช่องของแบรนด์ เพือ่ใช้เป็นช่องทางแนะน�าสนิค้าและบรกิาร 

ตลอดทั้งส่งต่อคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์มาเพื่อผู้ติดตามแบรนด์ โดย

สิ่งที่ต้องค�านึงถึงในการท�าวิดีโอส�าหรับอัพโหลดลงช่อง IGTV คือ 

ผู้ติดตามแบรนด์คือใคร และมีความชอบแบบไหน เช่น ถ้าเป็น       

วัยรุ่นท่ีชอบดูวิดีโอตลก วิดีโอในช่องก็ควรมีเนื้อหาที่ชวนหัวเราะ    

ใช้ค�าที่เข้าใจง่ายและใช้ค�าฮิตของวัยรุ่นในช่วงนั้น 

นอกจากนี ้หากแบรนด์สามารถท�าวดิโีอในช่องให้กลายเป็นไวรลั

ได้จะส่งผลดีอย่างมาก เพราะวิดีโอจะถูกจัดเข้าในหมวด Popular 

ทีช่่วยให้คนเหน็วดิโีอมากขึน้ และแบรนด์กเ็ป็นทีรู่จั้กในวงกว้างด้วย 

เนือ่งจากระบบจะแสดงวดิโีอในหมวด Popular ของผูใ้ช้ทัว่ไป ไม่ใช่

เฉพาะผู้ติดตามแบรนด์

ตัวอย่างวิดีโอที่มียอดวิวหลักแสน เช่น Taylor Hill’s Workout 

360๐ วดิโีอโฆษณาชดุออกก�าลงักายคอลเลกชันล่าสดุของ Victoria’s 

Secret มีความยาว 1 นาที 20 วินาที มียอดวิวสูงถึง 311,000 วิว 

ในวดิโีอมีภาพท่ีหมนุชดุออกก�าลงักายให้ดูแบบ 360๐ มบีทสมัภาษณ์

ของ Taylor Hill เกี่ยวกับการออกก�าลังกาย พร้อมทั้งสวมชุด         

ออกก�าลังกายของแบรนด์สาธิตการออกก�าลังกาย และวิดีโอ         

Back to School ของ Forever21 ความยาว 40 วินาที มียอดวิว 

121,000 วิว เนื้อหาในวิดีโอเล่าถึงความกระตือรือร้นในแต่ละวัน    

ของสาวคนหนึ่ง

อีกหนึ่งวิธีที่เป็นที่นิยมในการท�าวิดีโอลงช่อง IGTV คือ สร้าง

รายการรีวิวสินค้าโดยเหล่าคนดังในโลกออนไลน์ จากนั้นอัพโหลด

วิดีโอลงในช่องของแบรนด์และช่องของคนดังคนนั้น วิธีนี้จะช่วยให้

แบรนด์ได้ฐานลูกค้าเพิ่มและยอดขายพุ่งก็ต่อเมื่อเลือกใช้คนดังที่มี

ไลฟ์สไตล์หรือมุมมองความคิดเดียวกนักบัแบรนด์ เป็นคนทีม่อีทิธิพล

ต่อลูกค้าของแบรนด์ และมีผู้ติดตามหลักแสนขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม วิดีโอในช่องจะมียอดวิว ยอดไลค์ และยอดแชร์

สูงหรอืต�า่ขึน้อยูก่บัจ�านวนผูต้ดิตาม Instagram แบรนด์ด้วย เพราะ

เมื่อแบรนด์อัพโหลดวิดีโอลงช่อง ระบบจะแจ้งเตือนผู้ติดตามทันที 

นีแ่สดงให้เหน็ว่าคนกลุม่แรกทีด่วูดิโีอคือ ผู้ตดิตามแบรนด์ ส่วนกลุม่

ที่สองคือ ผู้ใช้ทั่วไปที่ค้นหาช่องของแบรนด์ในช่องค้นหา หรือเจอ

วิดีโอในหมวด Popular ดังนั้น สิ่งที่แบรนด์ต้องท�าอีกอย่างคือ เพิ่ม

จ�านวนผู้ติดตาม 

ทัง้นี ้คอนเทนต์เป็นสิง่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจกดตดิตามแบรนด์ 

ซึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้คอนเทนต์สะดุดตาจนต้องกดติดตาม ได้แก่ 

WOrdsWag

ช่วยให้คอนเทนต์ดโูดดเด่นโดยการเพิม่ตวัหนงัสอืลงบนรปูภาพ 

เพยีงแค่ผูใ้ช้ท�าการพมิพ์ข้อความทีต้่องการผ่านทางสมาร์ทโฟน แล้ว

กด Save & Close เพื่อท�าการบันทึกและปิด โดยมีตัวอักษรหลาย

แบบและหลายสไตล์ให้แบรนด์ได้เลือกใช้เพื่อสร้างความสะดุดตา

ให้กับคอนเทนต์นั้นๆ

sPrOut sOcIaL

จะเข้ามาช่วยให้แบรนด์เข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่า

จะเป็นการดูข้อมูลในช่วงเวลาที่ต้องการหรือสามารถเปรียบเทียบ

ข้อมูลระหว่างแต่ละโพสต์ได้ นอกจากน้ี ยังสามารถตั้งโพสต์ล่วง

หน้าได้ช่วยให้การเผยแพร่คอนเทนต์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ และ

สะดวกมากขึ้น

HOOtsuItE

เครือ่งมือจดัตารางเผยแพร่คอนเทนต์ แค่เขียนคอนเทนต์เตรยีม

ไว้ เลือกส่ือท่ีต้องการ และก�าหนดวันท่ีเผยแพร่ แล้วโพสต์น้ันจะถูก

ส่งตรงไปทีฟี่ดข้อมลู Instagram ตามเวลาทีก่�าหนด นอกจากนี ้เจ้า

เครือ่งมอืดจิทิลันีย้งัช่วยในการตรวจสอบกจิกรรม ตดิตามผูใ้ช้ และ

วดัประสทิธภิาพด้วยการวเิคราะห์ ท้ังยงัอนญุาตให้บญัช ีInstagram 

สามารถจดัการได้โดยผูใ้ช้หลายคนพร้อมกนั ช่วยเพ่ิมความสะดวก

ต่อการท�างานร่วมกันและมอบหมายหน้าที่ให้กับสมาชิกในทีมได้

rEPOst

เป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้ผูใ้ช้สามารถท�าการรโีพสต์คอนเทนต์ และ

ให้เครดิตกับงานต้นฉบับโดยผู้ใช้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องรูปที่ติด

ลิขสิทธ์ิอีกต่อไป ด้วยเครื่องมือนี้จะช่วยให้แบรนด์สร้างการรับรู้      

ได้มากขึ้นโดยใช้วิธีการรีโพสต์เนื้อหาจากแหล่งต่างๆ 

Text :  Kritsana S.

ล่าสุด Instagram

โซเชียลมีเดียฮิตที่ปัจจุบัน

มีผู้ใช้งานกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก

ได้เปิดตัว IGTV แอพพลิเคชันที่มาในรูปแบบ

ของ Long-Form Video ที่อัพโหลดวิดีโอ

ที่มีความยาว 60 นาทีได้ และรับชม

ได้ทั้งในแอพฯ IGTV และ Instagram

โดยจุดเด่นที่ท�าให้ IGTV น่าสนใจคือ

วิดีโอที่อัพโหลดไปแล้วจะอยู่ตลอด

ไม่หายไปเหมือนวิดีโอใน IG Stories

และแชร์ไปยังเฟซบุ๊กได้

ซึ่งช่วยให้วิดีโอถูกเห็นมากขึ้น

IgtV
 แค่ใช้เป็น ลูกค้าก็มา

Must Know about

อัพโหลดวิดีโอ

ลงช่องได้

ทั้งในแอพฯ IGTV

แอพฯ Instagram และ

เว็บไซต์ Instagram

คนดูวิดีโอจนจบ

เพราะคอนเทนต์

ไม่ใช่ความยาว

มีข้อมูลเชิงลึก

ของแต่ละวิดีโอให้ดู

วิดีโอจะน่าคลิก

ถ้ามีชื่อ และ

ค�าบรรยายสั้นๆ

เกี่ยวกับเนื้อหา

ในวิดีโอ

ถ่ายวิดีโอแนวตั้ง

เพื่อให้แสดงผลแบบ

Full-Screen และ

รองรับการรับชม

ผ่านมือถือ
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เงื่อนไขกิจกรรมนี้ส�ำหรับ

•	 ผู้ถือบัตร	PRIVILEGE	SME	THAILAND	CLUB	

•	 สมาชิกนิตยสาร	SME	THAILAND

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

 : smethailandonline 

 : privilegesmethailandclub

รับเพียง 30 ที่นั่งเท่ำนั้น*

วันพฤหัสบดีท่ี	20	กันยายน	2561	

ลงทะเบียนเวลา	13.00	น.	ทีช่ัน้	6		ห้อง	M2-M3		M	Academy	 

(อยู่ภายใน	Big	C	ราชด�าหริ)

โดย คุณลลิตำ สันติวรรักษ์  

ผู้เชี่ยวชาญด้าน	DIGITAL	MARKETING  

WORKSHOP	เทคนิคการใช้	LINE@	ในการต่อยอดธุรกิจ	SME	ให้มีประสิทธิภาพ	 

รวมทุกองค์ความรู้ส�าหรับการสร้าง	LINE@	ให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางการตลาด 

ได้อย่างง่ายดาย	และน�าเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น		
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Text :  กองบรรณาธิการ

Scoop

ข้อจ�ำกัดหลำยๆ อย่ำงถูกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำทดแทน ไม่ว่ำ

จะเป็นเรือ่งเงนิทนุ ท�ำเล กระทัง่ทรพัยำกรบคุคล จงึเหมอืนเป็นกำร

เปิดประตแูห่งโอกำสให้กบัคนรุน่ใหม่ทีจ่ะได้ทดลองและสร้ำงสรรค์

ธุรกิจของตัวเองได้อย่ำงเต็มก�ำลัง ด้วยรูปแบบของกำรท�ำธุรกิจที่มี

ขนำดเลก็ลงแต่ทรงประสทิธภิำพมำกขึน้ และได้สร้ำงผู้ประกอบกำร

รุ่นใหม่ที่ถูกเรียกขำนว่ำ Solopreneur 

เทคโนโลยี + ไลฟ์สไตล์ จุดเริ่มของ Solopreneur

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยดีจิิทลัได้ท�ำให้ข้อจ�ำกดัของกำรท�ำ

ธุรกิจหลำยอย่ำงลดลงไป ท�ำให้กำรสร้ำงธุรกิจเริ่มต้นได้ง่ำยขึ้น     

ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ไม่ต้องมองหำท�ำเลในกำรเปิดร้ำน เพรำะ

ออนไลน์สำมำรถให้เขำสร้ำงร้ำนค้ำที่มีลูกค้ำอยู่ทั่วโลก 

ผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ไม่ต้องจ้ำงพนักงำนจ�ำนวนมำกในกำร    

ขบัเคลือ่นธรุกิจ เพรำะปัจจุบนัมีแอพพลเิคชนั หรอื Outsource ทีม่ี

ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนจ�ำนวนมำกให้เลือกใช้ตำมควำมถนัด    

ไม่ว่ำจะเป็น บญัช ีStock กำรจัดกำรต่ำงๆ แม้กระท่ังคุณอยำกจะมี

ส�ำนกังำนทีค่อยรบั-ส่งเอกสำรต่ำงๆ บนตกึหรใูจกลำงกรงุกส็ำมำรถ

ท�ำได้ ด้วยงบประมำณน้อยนิด ประกอบกบัไลฟ์สไตล์ของคนรุน่ใหม่

ที่รักอิสระ ไม่ชอบเป็นลูกจ้ำงใคร มีไอเดียและควำมคิดสร้ำงสรรค์

ใหม่ๆ มี Passion ควำมมุ่งมั่นตั้งใจสูง จึงท�ำให้กลุ่มผู้ประกอบกำร

ทีถ่กูเรยีกว่ำ Solopreneur กลำยเป็นเทรนด์ใหม่ของผูป้ระกอบกำร

ในยุค 4.0

ปัจจุบันจะเห็นคนรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองมำเป็น Solopreneur หรือ

ผู้ประกอบกำรเดี่ยวมำกขึ้น พวกเขำท�ำธุรกิจด้วยควำมมุ่งมั่น และ

ควำมรกัด้วยตวัเองคนเดยีว โดยอำศยัเทคโนโลยเีป็นผูช่้วย Solopreneur 

มคีวำมมุง่มัน่และทุม่เท แต่จะไม่ใช้เวลำทัง้หมดลงไปกบังำน พวกเขำ

สำมำรถบรหิำรทัง้ธรุกจิและไลฟ์สไตล์ส่วนตวัให้เดนิไปด้วยกนั เพรำะ

คนกลุ่มนี้มองว่ำ ชีวิตต้องเดินด้วยควำมสุข พวกเขำสำมำรถที่จะ

ไปออกก�ำลงักำย ไปท�ำงำนอดเิรกอย่ำงทีต่วัเองอยำกท�ำ และสำมำรถ

เดนิทำงท่องเทีย่วไปในทีท่ีอ่ยำกไป ในขณะเดยีวกันก็ไม่กระทบกำรท�ำ

ธรุกิจของพวกเขำ ขอเพยีงมโีทรศัพท์มอืถือกับอนิเทอร์เนต็ พวกเขำ

ยังสำมำรถขับเคลื่อนธุรกิจได้ไม่ว่ำจะอยู่ส่วนใดของโลก

Solopreneur ไม่เร่งรัดที่จะให้ธุรกิจต้องเติบโตมำกขึ้นเรื่อยๆ 

พวกเขำมองเรื่องยอดขำยมำกกว่ำกำรขยำยตัวของธุรกิจ แต่       

ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธถ้ำวันหนึ่งธุรกิจของพวกเขำจะขยำยตัว 

และต้องมีทีมเข้ำมำ ถ้ำเขำมองว่ำตัวเองพร้อมที่จะเติบโตไปอีกขั้น

และยังคงวิธีกำรท�ำงำนในแบบเดิมๆ ที่ท�ำมำได้

และสิง่ทีน่่ำสนใจคอื Solopreneur จ�ำนวนไม่น้อยทีป่ระสบควำม

ส�ำเร็จ พวกเขำสำมำรถขับเคลื่อนธุรกิจล�ำพังคนเดียว มีจุดเริ่มต้น

ด้วยเงินลงทุนเพียงน้อยนิด แต่สำมำรถเก็บเกี่ยวดอกผลที่ลงทุน     

ไปอย่ำงงดงำม ขณะเดียวกันก็สำมำรถ Balance ชีวิตกำรท�ำงำน

กับไลฟ์สไตล์ได้อย่ำงลงตัว

กิบ๊-กรณสิำ มงคลพรอดุม เป็นตวัอย่ำงของ Solopreneur ท่ีเลือก

ท�ำในสิ่งที่ถนัดและชอบ นั่นคือเมื่อเรียนมำทำงด้ำนกรำฟิกดีไซน์ 

แต่หลงรักกำรเดินทำงท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีควำมคิดไม่อยำกเป็น

ลกูจ้ำงใคร จงึมุง่ทีจ่ะสร้ำงรำยได้ให้กบัตนเองด้วยกำรสร้ำงแบรนด์ 

Unmelt งำนโปรดักต์รูปสัตว์ป่ำ ไม่ว่ำจะเป็น กระเป๋ำเหล่ำสัตว์ป่ำ 

หมอนสัตว์น่ำรักๆ ปลอกแก้ว แน่นนอนว่ำ กิ๊บอำศัยออนไลน์เป็น

เครือ่งมอืท�ำกำรตลำดและขำยสนิค้ำ เธอลงมอืดไีซน์งำนด้วยตนเอง 

เลอืกวสัด ุกำรแพ็กสนิค้ำ คยุกบัลกูค้ำ ตดิต่อช่ำงเยบ็ และใช้ Outsource 

ในกำรผลิตและกำรจัดส่ง 

เมื่อเริ่มต้นท�ำธุรกิจเธอใช้เงินที่สะสมมำเพียง 5,000 บำท เพื่อ

ท�ำปลอกแก้วกำแฟจำกไม้ก๊อก ปัจจบุนัหลงัจำกขยำยโปรดกัต์ท�ำให้

เธอมีรำยได้ถึง 6 หลัก สิ่งหนึ่งที่ท�ำให้สำมำรถสร้ำงผลก�ำไรได้มำก

คือ กำรบริหำรจัดกำรที่เจ้ำตัวบอกว่ำเป็นลีนโปรดักชัน กล่ำวคือ 

พยำยำมประหยัดต้นทุนทุกอย่ำง เช่น ผ้ำที่น�ำมำใช้จะไม่เหลือเศษ

ที่เหลือทิ้ง ถ้ำเหลือชิ้นเล็กก็สำมำรถเอำมำปักกับปลอกแก้ว ซึ่งกำร

ท�ำคนเดียวทุกอย่ำงก็ท�ำให้เธอได้ดูแลทุกๆ ส่วนตั้งแต่ต้นน�้ำถึง   

ปลำยน�ำ้แม้จะเหนือ่ยกต็ำม โดยเธอหวงัว่ำสกัวนัหนึง่ถ้ำเธอเซต็ระบบ

ต่ำงๆ เข้ำที่ก็จะสำมำรถได้เดินทำงท่องเที่ยวอยู่ที่ใดก็ได้ของโลก

ตำมควำมฝันแต่ก็ยังสำมำรถท�ำธุรกิจต่อไปได้อย่ำงรำบรื่น 

กฎเหล็กของการเป็น Solopreneur 

แม้ว่ำกำรท�ำธรุกจิยคุดิจทิลัใช้ต้นทนุน้อยและสำมำรถเริม่ต้นได้

ไม่ยำกก็จริง แต่ก็ใช่ว่ำเม่ือลงมือท�ำแล้วจะประสบควำมส�ำเร็จได้

Solopreneur
เทรนด์ผู้ประกอบการยุค 4.0

สังคมผู้ประกอบการในประเทศไทยก�าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

เมื่อเทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามามีบทบาทจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

และมีอิทธิพลมากพอที่จะเปลี่ยนรูปแบบการท�าธุรกิจ ท�าให้การเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น

ง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าการท�าธุรกิจแบบเดิมๆ

จะเป็น Solopreneur ที่ประสบความส�าเร็จได้อย่างไร
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ง่ายๆ ซึ่งในสนามการเป็น Solopreneur ก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมี

การแข่งขนัทางธรุกจิ ดงันัน้ ถ้าต้องการเป็น Solopreneur ให้ประสบ

ความส�าเร็จทั้งในสนามการแข่งขันและการใช้ชีวิตต้องไม่พลาด    

กฎเหล็กเหล่านี้ 

• มี Passion และเริ่มลงมือท�ำ

จะพบว่า มี Entrepreneur หลายคนเลยทีเดียวที่เริ่มต้นธุรกิจ

เพราะ Passion หรือปัญหาที่เจอแล้วไม่มีสินค้าหรือบริการใด         

ในตลาดตอบโจทย์ความต้องการได้ Solopreneur ก็เช่นเดียวกัน 

ซึง่ข้อดขีอง Solopreneur คอื มักจะไม่รรีอทีจ่ะลงมอืท�ามนัในทนัที

เมือ่เจอสิง่ทีใ่ช่ จงึท�าให้ไม่ต้องเสยีเวลาไปกับความกลวั ความลงัเลใดๆ  

• รู้คุณค่ำของเวลำ

Solopreneurs ที่ประสบความส�าเร็จจะรู้ความส�าคัญของเวลา 

เพราะอย่าลืมว่า Solopreneur เป็นผู้ประกอบการลุยเดี่ยวที่ไม่มี 

ทีมงานสนับสนุน ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่า รู้จักบริหาร

จัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• มีควำมกระหำยอยำกรู้ตลอดเวลำ

ข้อนี้ก็เหมือนที่สตีฟ จอบส์ ได้เคยกล่าวเอาไว้ “Stay Hungry, 

Stay Foolish” หรือจงกระหายและท�าตัวโง่ให้ตลอดเวลา ซ่ึงเป็น

ความหิวกระหายในการท�าสิ่งใหม่ๆ ท�าสิ่งที่เรารัก และหาความรู้

ตลอดเวลาเพื่อสามารถช่วยพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นได้

• ไม่กลัวที่จะพยำยำมท�ำสิ่งใหม่

มีความกล้าท่ีจะท�าอะไรที่แตกต่าง และในบางครั้งการท�า         

ครั้งแรกอาจจะไม่ส�าเร็จหรือดีพอ ก็ต้องพยายามที่จะปรับเปล่ียน

และทดลองอีกครั้งไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผล    

• รู้ถึงพลังของกำรท�ำงำนร่วมกัน

แม้ว่าจะชอบท�างานล�าพงัแต่กอ็ย่าพยายามอยู่ด้วยตวัคณุเองคน

เดียว แต่เปิดกว้างส�าหรับการท�างานร่วมกับคนอื่น ด้วยการมองหา

พันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน เช่น การ

ขยายช่องทางการตลาดด้วยการโปรโมตสินค้า หรือบริการกับ

หนึ่งใน Solopreneur หรือนักธุรกิจลุยเดี่ยวที่ประสบความส�าเร็จจากฝั่งสหรัฐอเมริกาคงหนีไม่พ้น แคทเธอรีน ครูก เจ้าของผลงาน BetterBack อุปกรณ์ช่วยพยุงหลังให้นั่งในท่าที่ถูกต้องเพื่อ

ป้องกันและบรรเทาอาการปวดหลังร้าวไปขา หรือ Sciatica โดยก้าวแรกของเธอมาจากการสามารถเรียกเงินระดมทุนบนเว็บไซต์ Kickstarter ไปได้ถึง 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การได้เงินทุนเป็นแค่เพียงก้าวแรกแห่งความส�าเร็จของนักธุรกิจหญิงรายนี้เท่านั้น เพราะหลังจากนั้นไม่นาน แคทเธอรีน ครูก ก็ได้ไปออกรายการทีวีชื่อดังอย่าง Shark Tank ที่ท�าให้ธุรกิจของ

เธอนั้นเติบโตมากขึ้น ซึ่งภายใน 365 วันแรกของการท�าธุรกิจ เธอก็สามารถท�าเงินได้ถึง 3 ล้านดอลลาร์ฯ เลยทีเดียว

โดยครูกถือเป็นหนึ่งใน Solopreneur หรือผู้ประกอบการลุยเดี่ยวที่น่าจับตามองจากการท�าเงินได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ฯ จากข้อมูลของส�านักงานส�ามะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา (The 

U.S. Census Bureau) พบว่า มีบริษัทของผู้ประกอบการเด่ียวท่ีไม่ได้จ้างใครหรือไม่มีพนักงานถึง 35,584 บริษัท ซึ่งสามารถท�าเงินได้ 1-2.49 ล้านดอลลาร์ฯ ในปี พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้น                      

33 เปอร์เซ็นต์จากปี พ.ศ.2554    

เมื่อยอดขายของตัวผลิตภัณฑ์มีการเติบโตมากขึ้น ท�าให้ครูกต้องมานั่งคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องเพิ่มพนักงานเข้ามาเหมือนอย่างที่บริษัทอื่นท�า แต่เมื่อเธอได้ลองจ้างคนให้มาทดลอง

งานเป็นเวลา 90 วัน กลับพบว่า มันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเพราะคนที่จ้างเข้ามานั้นไม่สามารถช่วยงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ 

อันที่จริงครูกสามารถเลือกที่จะฝึกพนักงานให้มากขึ้นหรือหาลูกน้องคนใหม่เข้ามาช่วยก็ได้ แต่นั่นกลับไม่ใช่ค�าตอบเพราะการที่จะต้องมีความสัมพันธ์แบบนายจ้าง-ลูกจ้างไม่ใช่สไตล์ของเธอ 

และเธอเองกไ็ม่ชอบทีจ่ะต้องมานัง่บรหิารงานหรอืท�างานประจ�าแบบออฟฟิศอีกด้วย เพราะเธอต้องการให้ธุรกจินัน้เตบิโตอย่างรวดเรว็ในขณะทีส่ามารถใช้ชวีติได้อย่างอสิระในแบบทีเ่ธอต้องการ 

ซึ่งนั่นก็หมายถึงการไม่ต้องมานั่งบริหารและดูแลลูกน้องในที่ท�างานนั่นเอง

และแม้ว่าจะต้องท�างานตลอด 24 ชั่วโมง แต่เธอก็ชอบที่จะมีไลฟ์สไตล์แบบไม่ติดอยู่กับที่ หรือคือการที่เธอสามารถจะท�างานเมื่อไรและที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นจากกรุงโตเกียว หรือจากสระ

ว่ายน�า้ในไมแอม ีและเพราะเธอได้ปูทางความส�าเรจ็ไว้แล้วตั้งแต่ต้น เธอจงึเลือกทีจ่ะพึง่พาและท�างานร่วมกับผู้รบัจ้าง หรอืคอนแทรกเตอร์และที่ปรึกษาในการที่จะท�าให้ธุรกิจเตบิโตขึ้น เช่น การ

ท�างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเธอในการท�า BetterBack ขึ้นมา 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเป็น Solopreneur ที่ประสบความส�าเร็จนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งในการท�าให้ธุรกิจมีความก้าวหน้า พร้อมๆ กับคงความเป็นตัวของตัวเองไว้ ซึ่งเห็นได้จากครูก 

นักธุรกิจสาวรายนี้ที่แม้ว่ายอดขายของเธอจะมากมายแต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการท�างานที่ “ชอบ” และเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ “ใช่” ได้

แคทเธอรีน ครูก นักธุรกิจหญิงลุยเดี่ยวเงินล้าน 

เลือกท�างานที่ชอบใช้ชีวิตที่ใช่

พันธมิตร เป็นต้น 

• มีควำมยืดหยุ่น

การมุ่งม่ันและลุยไปข้างหน้าแม้จะเป็นเรื่องดี แต่ถ้ามันท�าให้

ต้องท�างานหนกัจนละเลยการใช้ชวีติกอ็าจถงึเวลาแล้วทีจ่ะทบทวน

ธุรกิจอีกครั้ง 

สเตปกำรเติบโตที่ต้องเข้ำใจ 

 มาดู 5 สเตปเส้นทางการเติบโตเพื่อท�าความรู้จักและเข้าใจ     

ในการท�างานแบบนี้กัน    

• soloPreneur จุดเริ่มต้นของกำรลุยเดี่ยว

แน่นอนว่าสเตปแรกก็คือ จุดเริ่มต้นของการเป็น Solopreneur 

ย่างก้าวแรกของการค้นหาไอเดียท�าธุรกิจที่ต้องอาศัยทั้งแรงกาย

และแรงใจเป็นอย่างมาก และด้วยการขาดแคลนเงินทุนและความ

เชื่อถือในความสามารถของคนอ่ืนท�าให้ต้องสวมหมวกหลายใบ     

ในเวลาเดียวกันเพื่อที่จะผลักดันให้ธุรกิจเดินต่อไปข้างหน้า ไม่ว่า

จะเป็นการหาลูกค้า ออกแบบ วางแผนการตลาด ฯลฯ

• มองหำพำร์ตเนอร์

หลังจากท่ีลงมอืท�าเองสักพกั กจ็ะเริม่มองเหน็ภาพได้ชดัมากขึน้ 

ดงันัน้ ในสเตปนีอ้าจมองหาผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางหรอืพันธมติรมา

ช่วยต่อยอดการท�าธุรกิจ หรืออาจท�าการขยายบริการออกไปให้

เติบโตมากขึ้น    

• ด�ำเนินงำนอย่ำงเต็มที่

ในขัน้นีค้ณุจะมเีพือ่นร่วมทมีประมาณ 4-10 คน สิง่ส�าคญัทีต้่อง

ใส่ใจในช่วงนี้คือ เรื่องของการตลาดซึ่งต้องมีการก�าหนดเป้าหมาย

ให้ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น อยู่ในขั้นที่รู้แล้วว่าลูกค้าท่ีเป็น  

กลุ่มเป้าหมายคือใคร  

• ประสบควำมส�ำเร็จ

มาถึงขั้นที่คุณเป็นที่รู้จักในตลาดและผู้คนให้การยอมรับว่าเป็น

นักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จ จากการลุยเดี่ยวด้วยตัวเองจนมาถึง

ตอนนี้จะมีพนักงาน อีกทั้งเป็นระยะที่ต้องปล่อยให้คนอื่นๆ เข้ามา

รับผิดชอบด้านต่างๆ ของการท�าธุรกิจเพื่อที่จะได้มีเวลาโฟกัส     

ด้านอื่นๆ มากขึ้น ดังนั้น การจ้างคนที่ถูกต้องและมีความสามารถ

เข้ามาร่วมทีมจะช่วยแบ่งเบาภาระ และช่วยในการตัดสินใจ          

เรื่องต่างๆ ได้  

• จัดตั้งบริษัท

มาถึงสเตปสุดท้ายที่ฝันของคุณน้ันเป็นจริงเข้าให้แล้ว ความ

ก้าวหน้าและการเตบิโต ตอนนีก้ารท�างานจะไม่เดยีวดายเหมอืนช่วง

เริ่มต้นอีกต่อไป เพราะจะมีพนักงานในมือมากมาย ในขั้นน้ีคุณ    

อาจจะควบคุมธุรกิจด้วยตัวคุณเอง หรือเลือกให้คนอื่นเข้ามาดูแล

แทนก็ได้ ซึ่งต้องอาศัยการเลือกผู้น�าที่ดี และเป็นคนที่ใช่เพื่อรักษา

วิสัยทัศน์ของคุณที่ได้ให้ไว้     

การเปล่ียนแปลงของโลกดิจทัิลท่ีท�าให้มเีคร่ืองมอืใหม่ๆ มาช่วย

ให้การใช้ชีวติและการท�าธุรกิจง่ายขึน้อย่างเหลอืเช่ือ จงึไม่แปลกใจ

ที่จะเห็นเทรนด์ฮอตๆ Solopreneur ผู้ประกอบการลุยเดี่ยวเกิดขึ้น 

และเชื่อว่าจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะยิ่งความก้าวหน้าเทคโนโลยี

มากขึน้เท่าไหร่ ไลฟ์สไตล์ของผูค้นทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา จะได้

เห็นรูปแบบการท�าธุรกิจใหม่ๆ อีกอย่างแน่นอนในอนาคต 
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Text :  กองบรรณาธิการ / Photo : ฝ่ายภาพ SME Startup

ความส�าเร็จในการขายออนไลน์นี ้ชนม์นภิาเล่าให้ฟังว่า “เม่ือ 3 ปี

ทีแ่ล้วแบรนด์ออนไลน์ยงัไม่ค่อยเยอะ ตอนทีม่าท�า B’Secret ในเฟซบุก๊ 

ก็เลยเป็นอะไรที่ปังมาก แม่ค้าออนไลน์ยุคนั้นต้องขายต้องรู้จัก    

ครมีน�า้ผึง้ เพราะเรากล้าท�าการตลาดเยอะ ตอนนัน้แบรนด์ออนไลน์

ขึน้บลิบอร์ดกลางกรงุเทพฯ ไม่ค่อยม ีเราจะเป็นแบรนด์แรกๆ ทีอ่อกทวีี 

เรียกว่าเล่นใหญ่ตลอด จนท�าให้เป็นกระแสในโซเชียลฯ ว่า แบรนด์นีค้อื

ของใคร ท�าไมเล่นใหญ่ จนเมื่อมาท�าแบรนด์ Garden Me เมื่อรู้ว่า 

เจ้าของเดียวกับ B’Secret ก็ยิ่งท�าให้คนรู้จัก เพราะเราไม่เคยเสีย

ชือ่เสยีงเรือ่งความปลอดภัย เราขาวสะอาด โปร่งใสทุกอย่าง ประกอบกับ

เรามีตัวแทนเยอะมาก ท�าให้ยิ่งเปรี้ยง สั่งทีเดียวล็อตหนึ่งล้านขวด 

ล็อตสอง 2 ล้านขวดเลย เลยยิ่งเป็นกระแสเป็นปรากฏการณ์” 

ด้วยประสบการณ์ของชนม์นภิาทีเ่ข้าใจความต้องการของผูบ้รโิภค 

ท�าให้แต่ละโปรดกัต์ทีพ่ฒันาออกสูต่ลาดได้รบัการตอบรับเป็นอย่างดี 

ยิง่เมือ่ได้แรงหนนุจากการท�าการตลาดแบบเตม็ก�าลงั และตวัแทน

จ�าหน่ายท่ีมีมากกว่า 40,000 คน จงึท�าให้สามารถขึน้เป็นผู้น�าในตลาด

แบรนด์ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะน้ีจะมกีระแส

สินค้าออนไลน์ด้านลบ จนส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจนี้ แต่

ชนม์นิภาบอกว่า การท่ีเธออยูใ่นวงการธุรกจิน้ีมานานท�าให้เข้าใจปัญหานีด้ี

“ปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ตอนนี ้ถามว่ากระทบม้ัย กระทบ คือเรา

เป็นแบรนด์ที่ถูกต้อง แต่ก็โดนหางเลขไปด้วย ประกอบกับเราเป็น

แบรนด์ทีม่คีนรู้จกัเยอะ คนทีเ่ข้ามามากหน้าหลายตา ในตอนเร่ิมต้น

ธรุกจิ ABSOLUTE by JIB เรามตีวัแทนแค่ 10 กว่าคน พอธรุกิจขยาย 

10 กว่าคนนี้ก็ไปมีลูกทีม แล้วลูกทีมก็ไปมีลูกทีมต่อๆ กันไปอีก      

ซึง่เราไม่รูห้รอกว่าคนทีเ่ข้ามาใหม่เขามมีมุมองอย่างไร บางคนอาจ

เข้าด้วยกระแสท่ีคิดว่าเข้ามาแล้วจะรวยแน่ ลงทุนกู้หนี้ยืมสิน        

ยืมเงินพ่อแม่เพื่อมาลงทุน พอไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือช้ากว่า

ที่คาดหวังก็มองว่าปัญหาเกิดจากแบรนด์ จะเอาแบรนด์ไปว่า        

เสียหาย แบรนด์นี้ใช้ไม่ได้ ขายไม่ดีของจม เอาเข้าจริงการเป็น

ตวัแทนไม่ต่างจากท�าธรุกจิท่ีบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจผดิหวัง 

ส�าคัญต้องดูว่าแท้ที่จริงแล้วคุณเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไร            

แล้วการที่เขาไม่เคยเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อน โพสต์ไปคนก็สนใจ

น้อย เขาก็ท้อไม่อยากท�าแล้ว ทั้งที่จริงๆ ทุกอย่างต้องอดทน        

ต้องเรียนรู้ ถ้าเขาตั้งใจจะเดินทางนี้จริงๆ เพราะแต่ละทีมของเรา

จะมีการเทรน การเวิร์กช็อปกันตลอด

“โชคดีท่ีเรามีตัวแทนดี ตอนน้ีสิง่ท่ีเราต้องรบีท�าคอื รกัษาตัวแทน

ท่ีจะไปต่อกับเราจริงๆ คัดคนจริงๆ แล้วเทรนให้เขาเป็นแม่ค้า

ออนไลน์ได้จริงๆ ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะตามกระแส จะบอกตัวแทน

เสมอว่า ถ้าคนเรารูห้น้าทีข่องตวัเอง ทกุอย่างไม่มปัีญหาเลย บรษิทั

รู้หน้าที่ว่าต้องท�าสินค้าคุณภาพปลอดภัย ผ่านการรับรองคุณภาพ 

ท�าการตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนหน้าที่ของตัวแทนคือ การขายได้

แค่ไหนต้องขึน้อยูก่บัความสามารถของแต่ละคน การสัง่ของกเ็หมอืน

เอาเงินมาลงทุน ต้องมองหาช่องทางการขาย ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์

หรือออฟไลน์ สุดท้ายแล้วการแข่งขันที่สูงจะเป็นตัวคัดกรองสินค้า

คุณภาพดี และแบรนด์ตัวจริงในตลาดให้อยู่ได้ ส�าหรับเราคงเน้น

ท�าให้แบรนด์แข็งแรงขึ้น โดยการเก็บรักษาตัวแทนที่มีคุณภาพไว้    

มีการคัดกรองมากขึ้น” 

อย่างไรกต็าม ปัญหาหรอือปุสรรคดงักล่าวไม่ได้ท�าให้ชนม์นภิา

ท้อถอย พร้อมยนืยนัว่าเมือ่บรษิทัด�าเนนิการถกูต้องทุกอย่าง ยดึมัน่

ในจรรยาบรรณการท�าธุรกิจ จึงขอมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปด้วยความ

ตั้งจริงใจ โดยเชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นตัวจริง      

ของเธอในธุรกิจนี้ว่าจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้หรือไม่

K e e p
GoinG

GARDEN ME

ณ ชั่วโมงนี้

เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์ออนไลน์ Garden Me

โดยเฉพาะ Blossom Gel เจลน�้าดอกไม้

ที่สร้างปรากฏการณ์ดอกจะครองเมือง

ด้วยยอดขายถล่มทลาย หลายล้านชิ้นในเวลาไม่กี่เดือน

ซึ่งหากย้อนกลับไป 2-3 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แบรนด์ B’Secret ครีมน�้าผึ้งป่า

ก็เคยสร้างปรากฏการณ์เช่นนี้มาแล้ว

และผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสถิติใหม่ของยอดขายในทุกๆ ครั้งก็คือ

จิ๊บ-ชนม์นิภา วิเศษสุรนันท์
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กมลชนก พรมไชย (กวาง) 

“เม่ือก่อนเป็นพยาบาล ตอนนี้ลาออกจากงานเพ่ือมาท�างานนี้โดยเฉพาะ ถือว่าเป็นงานมีอิสระ ที่สามารถวางแผน

การท�างานได้ การเลือกที่จะไปท�างานกับแบรนด์ไหน จะต้องดูจากเจ้าของแบรนด์ว่ามีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์

การท�างานมากน้อยแค่ไหน สินค้าคืออะไร และระบบการบริหารงานของเขาว่าเป็นอย่างไร การท�างานแบบนี้สิ่งส�าคัญ

คือ การดูแลลูกค้า ซึ่งลูกค้ามีหลายแบบ ถ้าลูกค้าขาจรก็ต้องคอยทักถามตลอด ติดตามผล ถ้าเขาเห็นเราดูแลดีก็จะเป็น

ลูกค้าประจ�า ส่วนลูกค้าประจ�าใส่ใจอย่างไรตั้งแต่แรกก็ต้องท�าอย่างนั้นให้สม�่าเสมอ”

 

วาฟิต สามะ (ฟิช)

“พอดเีพ่ิงเรียนจบ ม.6 อยากมรีายได้เสริมกเ็ลยลองมาท�า เน้นขายออนไลน์ จนตอนนีท้�ามา 2 ปีแล้วกลายเป็นอาชีพหลัก 

มองว่าการเป็นตัวแทนขายท่ีดต้ีองมคีวามซือ่สตัย์กบัลกูค้า มจีรรยาบรรณ และต้องให้ค�าแนะน�าเวลาเขามาขอค�าปรกึษา 

ที่ส�าคัญต้องอดทน ถ้าลูกค้าไม่พอใจอะไรก็ต้องคุยอย่างมีสติ ค่อยๆ อธิบาย” 

   

อานนท์ พลเยี่ยม (ท็อป)

“ก่อนหน้านี้ก็ท�างานประจ�าเป็นกุ๊กท�าอาหารญี่ปุ่นในห้างสรรพสินค้า ครอบครัวค่อนข้างยากจนเลยตัดสินใจมาขาย

ออนไลน์เพื่อท�าควบคู่กับงานประจ�า ท�าได้ประมาณ 9 เดือน ปรากฏว่ารายได้มันแซงงานประจ�าเลยตัดสินใจลาออก  

ทีนี้หลังจากออกจากงานประจ�าต้องวางแผนจะท�าอะไรในแต่ละวัน เซ็ตแผนเลยว่าวันนี้ต้องท�าแบบนี้ๆ เพราะเราไม่มี

รายได้ประจ�าแล้ว ถ้าขายได้ก็ได้ ขายไม่ได้กไ็ม่ได้ ตอนแรกไม่ได้ม่ันใจมาก แต่ลาออกแล้วก็ต้องลุยเต็มที ่สักประมาณ 1 ปี

ก็เห็นผลชัดเจน เทคนิคคือ ดูแลตัวแทนให้ดี ดูแลลูกค้าให้ดี แนะน�าข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง”

คียาภัทร พฤกษาชีวะ (คีย์) 

“ท�ากับพี่จิ๊บมา 6-7 ปีได้ตั้งแต่เริ่มต้น การจะขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความส�าเร็จเราต้องศรัทธาในสินค้า 

ในแบรนด์ ในตวัเจ้าของแบรนด์ ถ้าเรารกัและศรทัธาในสิง่ทีท่�า เรากจ็ะประสบความส�าเรจ็ เวลาขายสนิค้ากนึ็กถงึ

ตัวเองว่าอยากได้รับอะไร เช่น เราอยากได้รับการคุย สอบถามในส่วนของทุกๆ สิ่ง ก็ท�าอย่างน้ันกับลูกค้า             

คีย์ไม่ได้อ้วน แต่ก็รับประทานอาหารเสริมลดน�้าหนัก เพราะจะได้รู้รสชาติเป็นยังไง จะได้แนะน�าลูกค้า                    

ได้ถูกต้องเช็กฟีดแบ็กลูกค้าตลอดเวลา”

มัทนา สงเหล่า (มะเหมี่ยว)

“ท�ามา 3 ปี ได้เรียนรู้ว่าการท�าธุรกิจนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก แค่เราต้องอดทนและมีความสม�่าเสมอ ไม่ใช่ดวง    

ถ้าเรามุ่งมั่น พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ ยังไงก็ต้องโตขึ้น มองว่าสินค้าออนไลน์มันไม่มีวันตาย แล้วช่องทางไม่ได้

มีแค่เฟซบุ๊กอย่างเดียว มีอีกตั้งหลายช่องทาง เพียงแต่เราต้องรู้จักที่จะไป  ถ้าเรายังอยากยืนในอาชีพนี้นานๆ       

ก็ต้องรู้จักเรียนรู้พัฒนาตนเองด้วย”

 

อริยา ถีระแก้ว (หมอนอิง)

“เริ่มจากป่วยเป็นคนขี้โรค เข้าโรงพยาบาลบ่อย เราเป็น MC Pretty พิธีกร จนไม่สามารถออกไปท�างานได้

เพราะแต่เราคือเสาหลักของครอบครัว เลยคิดว่าอาชีพอะไรที่นอนป่วยก็สามารถหาเงินได้ ขายของออนไลน์         

นี่แหละ ตอนนี้ท�ามาประมาณ 3 ปี ธุรกิจนี้ทุกคนท�าได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะประสบความส�าเร็จ คนที่จะประสบความ

ส�าเร็จคือ คนที่ไม่หยุดท�า ต้องขยันและอดทน เมื่อก่อนมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เงินจ�านวนมากๆ แต่การท�า

ออนไลน์ตรงนี้มันท�าให้ค�าว่าเป็นไปไม่ได้ส�าหรับอิงมันไม่มีอีกแล้ว พยายามไปเถอะ ท�าให้สุดยังไงก็เป็นไปได้”

 

รักษนีย์ สุขดา (อ้อย)

“การท�าธุรกิจนี้ต้องเป็นคนคิดบวกถึงท�าธุรกิจนี้ แล้วคนที่ท�างานประจ�าจะท�างานนี้เป็นอาชีพเสริมต้อง          

แบ่งเวลาชัดเจน ชีวิตออนไลน์ไม่ยาก ตั้งเวลาโพสต์ได้ แต่หัวใจหลักคือ ถ้าตอบลูกค้าไม่ทันต้องจ้างแอดมิน        

การขายออนไลน์ก็ต้องโพสต์ทุกวัน บางคนวันหนึ่งโพสต์ 1-2 ครั้ง อัตราการที่คนอื่นจะมองเห็นหน้าร้านมันก็น้อย 

ท�าให้ขายไม่ได้ อย่างอ้อยชอบไปเรียนคอร์สต่างๆ เรียนคอร์สไหนได้ความรู้ก็เอามาไลฟ์สดสอนลูกทีม เช่น         

การยิงแอดโฆษณา ท�าตลาดออนไลน์”  

วาฟิต สามะ (ฟิช)

รักษนีย์ สุขดา (อ้อย)

กมลชนก พรมไชย (กวาง)

มัทนา สงเหล่า (มะเหมี่ยว)

อานนท์ พลเยี่ยม (ท็อป)

คียาภทัร พฤกษาชวีะ (คย์ี) อรยิา ถรีะแก้ว (หมอนองิ)

“ดูแลตัวแทนให้ดี ดูแลลูกค้าให้ดี แนะน�าข้อมูลสินค้าให้ครบถ้วน”

“ถ้าเรารักและศรัทธาในสิ่งที่ท�า เราก็จะประสบความส�าเร็จ”
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“ถ้าจะท�าให้ยั่งยืน ก็ต้องขยัน ท�าทีมให้มีคุณภาพ ดูแลลูกค้าให้ดี”

สุกัญญา  สระเลิศ (เอ๋) 

“คนนอกอาจจะมองว่ามันไม่มั่นคง แต่ว่าส�าหรับตัวเอ๋ท�ามา      

5 ปีแล้ว มันดีกว่าการท�างานออฟฟิศ นอกจากไม่มีเจ้านายแล้ว     

มันอิสระ ท�าที่ไหนก็ได้ในโลกน้ี ขอแค่มีอินเทอร์เน็ต การสร้าง      

ทีมส�าคัญที่สุด สร้างทีมแล้วก็ต้องเทรนตลอดไม่ว่าจะเป็นการขาย 

การแต่งรปูทกุอย่าง เรารูอ้ะไรมากต้็องมาถ่ายทอดให้กับลกูทมีแล้ว

ก็ต้องดูแลเขาให้ทั่วถึงด้วย”

ธันว์ธรส เจริญชัยพฤกษา (ลูกหนู) 

“เจ้าของแบรนด์ก็เป็นมาแล้ว เป็นคนที่เบื่ออะไรง่าย แล้วธุรกิจ

ทกุอย่างมนัเริม่อยูต่วัแล้ว เลยอยากหาอะไรท�า  ลองมาเป็นตวัแทน

ดูบ้างมันจะสนุกแตกต่างกันแค่ไหน ก็แตกต่างตรงที่เราไม่ต้องทน

รับแรงกดดันการเป็นเจ้าของแบรนด์ การเป็นตัวแทนไม่เสี่ยงมาก

เท่าเจ้าของแบรนด์ ท่ีน่ีมแีบรนด์ออนไลน์เยอะมากเป็นร้อยๆ แบรนด์ 

แต่ที่เราตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้ เพราะมองแล้วว่ามันมีความมั่นคง 

ธรุกจิออนไลน์มนัไม่มวีนัตาย เราเป็นคนในโลกออนไลน์อยูแ่ล้ว พอเรา

มาท�าตรงนี้ก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยไม่ต้องคิดเยอะ แต่การมีลูกทีมก็ต้อง

รูจ้กัวธิบีรหิารลกูทมี จะปฏบิตักิบัทกุคนเท่าเทยีมกนั แล้วกจ็ะมีการ

เทรนงาน มีการสอนการขายให้เขา การจะท�างานตรงนี้ให้ประสบ

ความส�าเร็จได้ก็ต้องรักแบรนด์ ท�าทุกอย่างให้เหมือนว่าเราเป็น

เจ้าของแบรนด์ แล้วเราจะมีพลัง ท�าให้ท�าออกมาได้เต็มที่ เพราะ

ท�าเท่าไหร่ก็ได้มากเท่านั้น”

ณิชนันทน์ สุรสนธิ (แจน)

“คนจะมองว่าการขายออนไลน์ขายยาก แต่แจนมองว่ามันยาก

เฉพาะตอนแรก ถ้าท�าไปแล้วสักพักแล้วรู้วิธีก็สามารถโตได้เร็ว       

ถึงแม้คนขายเยอะก็จริง แต่คนท้อก็เยอะ เหมือนขายสองวนัขายไม่ได้

กห็ยดุแล้ว แต่แจนโพสต์ขายเป็นหลายเดอืนกว่าจะขายได้ การท�า

ธุรกิจนี้ต้องขยัน อดทน สม�่าเสมอ เรื่องความใส่ใจต้องอันดับหนึ่ง 

ดูแลทั้งตัวแทนทั้งลูกค้า ถ้าลูกค้าติอะไรมาก็จะแจ้งส่งต่อให้บริษัท 

อย่างผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดน�า้หนกัมนัต้องมวีนิยัในการรบัประทาน 

คือเราก็บอกตามความจริงว่าต้องมีความสม�่าเสมอ”

สุนิสา หมื่นผัด (โบว์)

“ท�ามาเกือบ 3 ปีแต่ท�าเป็นอาชีพเสรมิ ตอนนีก็้ยังท�างานประจ�า

อยู่ ก็แบ่งเวลา หลังจากเลิกงานก็เป็นเวลาของการท�างานธุรกิจ

ออนไลน์ของเรา ถามว่าเสี่ยงมั้ย ความเสี่ยงมันอยู่ที่ตัวเรา เพราะ

บริษัทท�าการตลาดให้ ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราสู้มากแค่ไหน ท�าตรงนี้ต้อง

ใช้ความอดทน ท�าสม�่าเสมอทุกวัน จากที่ไม่เคยขายออนไลน์เลย     

ก็ถือว่าเริ่มจากศูนย์ ไม่รู้จะขายใคร ใครยังไง แต่ขยันท�าทุกวัน      

แล้วไม่ใช่ว่าทุกวันจะขายได้ แต่เราไม่เอาความคิดที่ว่าวันนี้ขาย      

ไม่ได้มาเป็นอุปสรรค ต้องดูว่าเราพลาดตรงไหน ท�าตรงไหนไม่ดี 

ถ้าวันนี้ยังไม่มีใครซื้อ พรุ่งนี้เราต้องท�าให้มากกว่า ต้องขายให้ได้”

นาถฐิตา โตพานิช (เมย์)

“เมย์เคยเป็นหวัหน้าบญัชแีต่ด้วยเราได้ตรงนีด้กีว่า และต้องดแูล

ทมีเลยออกมาท�าเตม็ตวั ซ่ึงท�าตรงนีถ้้าท�าน้อยกไ็ด้น้อย ท�าเยอะได้

เยอะ ไม่ท�าไม่ได้ แต่มนัได้ประสบการณ์อกีแบบทีไ่ม่เคยได้จากงาน

ประจ�า ได้รู้จักคนเยอะ ได้คอนเน็กชันใหม่ๆ ลูกทีมบางคนเป็น

พยาบาล ทหาร บางคนอยู่ต่างประเทศก็ต้องดูแล เหมือนฝึกความ

อดทนและขยันให้กับตนเองด้วย ตื่นก่อนลูกทีม นอนหลังลูกทีม 

เพราะต้องดแูลเขา ถ้าจะท�าให้ยัง่ยืน กต้็องขยัน ท�าทมีให้มคีณุภาพ 

ดูแลลูกค้าให้ดี เมย์คิดว่าบางคนเข้ามาแบบฉาบฉวยเพราะกระแส

ก็จะอยู่ไม่นาน แต่บางคนจริงจัง ก็ต้องคอยสอนให้เขาเข้าใจ          

ในธุรกิจ สอนให้รักในแบรนด์รักในสินค้า” 

ตริยาภรณ์ ทินนา (ปาหนัน)

“ตอนแรกเป็นพยาบาลวชิาชพี อยากมีรายได้พเิศษ ทีนีเ้ห็นแรง

บันดาลใจจากแม่ทีมที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศ เลยอยากลองท�าดู

จริงจัง การจะเลือกว่าท�ากับแบรนด์ไหน ก็จะดูคุณภาพสินค้า การ

ท�าการตลาด ทัศนคติเจ้าของแบรนด์ จริงๆ การจะท�างานด้านนี้

ให้ต่อเนื่องระยะยาว ต้องให้ความส�าคัญกับข้อมูลผลิตภัณฑ์          

บางคนไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ ขายแล้วจบ ถ้าเขารู้ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ มันจะท�าให้เขาแนะน�าลูกค้าต่อเนื่องไปได้ และที่ส�าคัญ

ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองด้วย ถ้าไม่พัฒนาตัวเองก็ไม่รอด” 
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กนกนาฎ มูลคา (ออฟฟี่)

“เริ่มจากใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนพอใช้แล้วดี ก็เลยอยากขายขึ้นมา 

ตอนนี้ท�างานประจ�าอยู่ ทีนี้ก็มีเงินจากรายได้เสริม ซึ่งมากกว่าเงิน

เดือนด้วยซ�้า ส�าหรับคนที่ท�าแรกๆ นี่ต้องใช้ใจก่อนเลย ถ้าไม่มีใจ

ก็ไปไม่รอด คือต้องเปิดใจ แล้วก็มีความขยัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

มจีรรยาบรรณไม่โกงลกูค้า เรารูข้้อมลูสนิค้าอย่างไรกต้็องบอกลกูค้า

ให้หมด เช่น เจลลีน่ี ่คนทีเ่ป็นความดนั โรคหวัใจกนิไม่ได้ เรากต้็อง

ถามเขาก่อนเป็นโรคอะไรมั้ย ถ้าเป็นเราไม่ขาย” 

ภัทราพร เรืองดิษฐ์ (พาลอย) 

 “ตอนนี้ก�าลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี 4 อยากหารายได้เสริม     

ก็เลยมาท�า โดยวิธีการขายของจะรีวิวจากตัวเอง ไลฟ์สดพูดเป็น    

ตัวเองมาก คนชอบมาดูความเป็นตัวเรา บางทีเราไม่ได้ขายของ

อย่างเดียวพูดเรื่องอ่ืนด้วย ไม่ได้บอกว่าสินค้าเราใช้ได้กับทุกคน    

แต่เราต้องแนะน�าลูกค้าได้ ดังนั้น ต้องเข้าใจในสินค้าจริงๆ ชีวิต

เปลี่ยนเยอะมากคือ มีเงินจ่ายค่าเทอม ไม่ใช้เงินพ่อแม่แล้ว มองว่า

ถ้าเราท�าก็ได้กับตัวเรา การขายออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ขายได้ตลอด    

ไม่ว่าจะขายเสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ เราเคยเป็นคนขายของตาม      

ตลาดนัดแล้วฝนตก เสียค่าที่ แถมเปียกฝนอีก เลยมาขายออนไลน์

รู้สึกว่ามันง่ายสุดแล้ว”

รุ่งนภา วงสีดา (ชมพู่)

“พื้นฐานเดิมเคยขายออนไลน์แบรนด์อื่นอยู่แล้ว ค่อยเปลี่ยนมา

ท�าแบรนด์น้ี ซึ่งดูแลตัวแทน เข้าใจตัวแทนระดับล่างถึงระดับบน 

การขายผ่านออนไลน์ก็ต้องมีวิธ ีมีคอนเทนต์ยังไงให้ลูกค้าอ่านแล้ว

อยากซื้อ หรือยิงแอดโฆษณายังไงให้ลูกค้าซื้อ เดี๋ยวนี้คนขายของ

ออนไลน์เยอะมาก อาจมีเป็นพันคนที่ขายสินค้าเดียวกัน ท�ายังไง

ให้เขาคลกิหาเรา ดงันัน้ การท�าธรุกจินีน้อกจากจะมเีทคนคิการขาย

ของออนไลน์แล้ว ก็ยังต้องใส่ใจลูกค้าด้วย มีบริการหลังการขาย 

คอยถามไถ่ซือ้ไปแล้วได้ผลไม่ได้ผลยงัไงกต้็องให้ค�าแนะน�าเขาด้วย”      

ทิพย์ธัญญา สิงห์ลอ (ทิพย์)

“ท�าตัง้แต่เรียนมหาวิทยาลยัปี 2 ตอนนัน้แค่อยากหารายได้เสรมิ

ตอนเรียน เรียกว่าหาเงินได้ตั้งแตต่อนเรียน ก็ท�ามาเรื่อยๆ กับพี่จิ๊บ

มาตลอดตัง้แต่แรกจนตอนนี ้6-7 ปี จนเป็นอาชีพหลกัของครอบครวั

ไปแล้ว เหตุผลที่เลือกแบรนด์นี้ก็เพราะมีความมั่นคง บริหารงาน   

โอเคมากให้ใจตัวแทน ตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว ไม่จ�าเป็นต้อง

มีหน้าร้าน ขายอยู่บนออนไลน์ก็ได้ แต่คนที่จะท�าได้อย่างยาวนาน

ก็ต้องเป็นคนที่ท�าจริงๆ ไม่ใช่เข้ามาแป๊บๆ แล้วออกไป ต้องจริงใจ

กับลูกค้า ใส่ใจลูกค้า ฉะนั้นถามว่าท�าไปแล้วจะย่ังยืนมั้ย เชื่อว่า

ค่อนข้างยั่งยืนส�าหรับคนที่ท�าจริงจัง”

ปัญรติชา กุลศรี (หงส์หยก)

“ตอนแรกท�าเพราะอยากหารายได้เสรมิตอนเรยีนมหาวทิยาลยั 

ขายไม่ได้จริงจังมาก พอท�างานประจ�าแล้วก็กลับมาท�าอันนี้      

เพราะมีความรู้สึกว่า การท�างานประจ�าไม่ตอบโจทย์ชีวติ ท�าธรุกิจนี้

กไ็ด้ข้อคดิว่า ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความส�าเรจ็อยูท่ีนั่น่ คอืต้อง

ขยันด้วย ถ้าไม่พยายาม ไม่โพสต์ ไม่หาลูกค้า ไม่สร้างรีวิว หรือ

สร้างตัวตนให้คนเห็นก็จะไม่ส�าเร็จ” 

ปวีณา ราชรี (แอนนี่)

“ติดตาม Garden Me มาตั้งแต่เจลน�้าดอกไม้ แต่เพิ่งมาท�า

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารลดน�า้หนัก เหตผุลทีเ่ลือกแบรนด์นีก้ด็ทูีค่วาม

น่าเชื่อถือ การเติบโตของแบรนด์ซึ่งเร็วมากแสดงว่ามีการบริหาร

จัดการได้ดี ตอนนี้แอนนี่อายุ 30-31 ปี ถ้าย้อนกลับไปได้ก็อยากมา

เริ่มตั้งแต่ตอนเรียน เพราะเป็นอะไรที่โตเร็ว ส่วนที่ว่าจะย่ังยืน      

หรือไม่ อยู่ที่คน บางคนเข้ามาแล้วไปไม่รอดก็เยอะ ที่ไปรอดจริงๆ 

ประสบความส�าเรจ็กมี็ ซึง่ถ้าอยากประสบความส�าเรจ็กต้็องมคีวาม

ตั้งใจ และเชื่อม่ันในตัวเองว่าท�าได้ เด็กรุ่นใหม่ท้อง่าย ลูกทีมก็มี   

ที่ท้อขายไม่ได้ เราก็จะดูก่อนว่าขายไม่ได้เพราะอะไร สิ่งที่เราสอน

เขาท�าตามหรือเปล่า ถ้าไม่ท�าเลยก็สมควรที่ขายไม่ได้”
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เสิร์ฟเพื่อสุขภาพ
เมื่อเทรนด์สุขภาพก�าลังมาแรง และมองดูแล้วว่าอาหารเพื่อสุขภาพ

โดยเฉพาะสลัดเป็นอาหารส�าหรับผู้ที่รักสุขภาพมักจะคิดถึงเป็นอันดับต้นๆ
ซึ่งน่าจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดี
จึงท�าให้ กล้อง-อาริยะ ค�าภิโล ตัดสินใจเปิดร้านโจนส์สลัดขึ้นมา

สูตรลับความส�าเร็จ

ร้านโจนส์สลัด

ทั้งน้ี หากย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในขณะนั้นยังไม่มีใคร      

เปิดร้านอาหารที่ท�าแต่สลัดเพียงอย่างเดียว ซึ่งข้อดีของการเป็น

ธุรกิจแรกๆ ที่ไม่เคยมีในตลาด แน่นอนว่าย่อมสร้างความน่าสนใจ

ให้กบัลกูค้าได้มาก รวมถึงไม่มีคู่แข่งขนั แต่ขณะเดยีวกันกก็ลายเป็น

ความยากที่จะท�าให้สินค้าเป็นที่รู้จัก และสร้างความเข้าใจให้กับ

ลูกค้าเช่นกัน ดังนั้น การเริ่มต้นในธุรกิจนี้ของอาริยะจึงไม่ง่ายนัก 

งานนี้นอกจากการต้องท�าผลิตภัณฑ์คือ สลัดที่มีคุณภาพแล้ว           

ยังต้องท�าการตลาดควบคู่กันไปอีกด้วย 

“เริ่มต้นอยากท�าธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ มองรอบตัวเจอน้าโจนส์ 

ซ่ึงเป็นน้าเขยชาวออสเตรเลีย เป็นคนที่ท�าน�้าสลัดอร่อยมาก ก็ให้

เขาช่วยสอนท�าน�้าสลัด แล้วก็เอาชื่อเขามาตั้งเป็นชื่อร้านโจนส์สลัด 

เปิดร้านเล็กๆ ที่จามจุรีสแควร์ แต่ตอนนั้นก็กังวลเพราะเราท�าร้าน

เพื่อขายสลัดอย่างเดียว ซึ่งเมื่อ 5 ปีที่แล้วถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มาก

ส�าหรับคนกรุงเทพฯ ก็กลัวว่าจะไม่มีคนเข้าร้าน ตอนเปิดร้านเลย

ท�าโปรโมชนัค่อนข้างแรง ลูกค้ากนิเสรจ็ให้จับลกูปิงปอง ถ้าได้กินฟรี

เราคืนเงนิให้เลย ก็คดิแค่ว่าจะเรียกลกูค้าก่อน ปรากฏว่าผลตอบรบั

ดีมาก 3 วันแรกคนต่อแถวรอเพื่อมากินสลัดของเรา หลังจากนั้น

ลูกค้าก็ลดลง แต่เราเห็นว่าหลังจากวันที่ 4 มีลูกค้าเก่าๆ กลับมา

เรื่อยๆ จนกระทั่ง 2-3 เดือนผ่านมาลูกค้าต่อแถวยาวกว่า 3 วันแรก

ที่เรามีโปรโมชันอีก เลยท�าให้ร้านโจนส์สลัดติดตลาดเร็วมากคือ     

ใช้เวลาแค่ 2 เดือนเท่านั้น” 

จุดเด่นของร้านโจนส์สลัดอยู่ที่เป็นน�้าสลัดโฮมเมดที่ใช้วัตถุดิบ

คุณภาพรสชาติถูกปากคนไทย และผักปลอดสารพิษ รวมถึงเมนู     

ทีค่ดัสรรมาอย่างดเีป็นเมนเูพือ่สขุภาพจรงิๆ ท�าให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้า

ซึ่งเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดี 

 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ร้านโจนส์สลัดติดตลาดแล้ว อาริยะ   

ก็ไม่หยุดนิ่งที่จะท�าตาม Passion ของตนเองตั้งแต่แรก นั่นคือ       

การอยากให้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น เขาจึงท�า

คอนเทนต์ ออนไลน์ ทีใ่ห้ความรูเ้ก่ียวกับการดแูลสุขภาพของตนเอง 

ซึง่จากการทีเ่ขาเป็นคนชอบอ่านการ์ตนูอยูแ่ล้ว จงึศกึษาข้อมลู และ

ลงมือท�าด้วยตนเอง โดยการสร้างตัวการ์ตูนลุงโจนส์ขึ้นมาเพื่อ       

บอกเล่าเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพ และเปิดเพจ “Jones Salad” จนกลายเป็น

เพจที่โด่งดัง ที่หลายๆ คนโดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพรู้จักกัน     

เป็นอย่างดี  

“ตอนแรกเลยไปคุยกับนักโภชนาการคนหนึ่ง ก็ได้ไอเดียในการ

สร้างคอนเทนต์ เรื่องแรกคือ ท�าไมบางคนอดอาหารแล้วพุงไม่ลด

สักที ก็เอาไอเดียพวกนี้มาท�าการ์ตูน กลายเป็นปังเลย คนแชร์ 

20,000-30,000 ครั้ง ตอนแรกเราไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ แต่คนเริ่ม

เข้ามาตามเพจเรามากขึ้น คาดหวังกับเรามากขึ้นในเรื่องความรู้

เก่ียวกับสุขภาพ ตัวเราเองก็เลยต้องเริม่ปฏวิติัตัวเองใหม่ศกึษาเรือ่ง

สุขภาพจริงจัง อ่านงานวิจัยต่างประเทศ งงหรือไม่เข้าใจตรงไหน   

ก็ถามเพ่ือนท่ีเป็นหมอ เลยเกิดคอนเทนต์ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 มา

เรื่อยๆ และท�าให้ยอดคนติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ”

ผลจากการเปิดเพจ Jones Salad ยิ่งท�าให้คนรู้จักร้านโจนส์

สลดัมากยิง่ขึน้ กลายเป็นช่องทางการสร้างแบรนด์ให้กบัร้านอาหาร 

โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แถมยังได้ก�าไร เพราะหลังจากที่เพจนี้

โด่งดัง ท�าให้มโีฆษณาตามเข้ามามากมายจนกลายเป็นอีกหนึง่ธรุกิจ

ที่ไม่คาดคิดมาก่อน  

“จากทีท่�าเพือ่สนองความต้องการของตนเอง กม็าถงึจดุทีว่่าเรา

อยากท�าให้เพจนี้อยู่ได้ด้วยตัวมันเอง ก็เลยเริ่มเซ็ตให้เป็นธุรกิจ      

มากขึ้น สร้างทีมที่มีความฝันความชอบเหมือนกับเรา มีความเป็น

มืออาชีพมากขึ้น มีทั้งกราฟิกดีไซน์ หมอ ซึ่งมีความถนัดแต่ละด้าน

มารวมกัน ท�าให้ได้เนื้อหาที่ลงได้บ่อยมากขึ้น”

หลังจากที่เซ็ตทีมขึ้นมาท�าคอนเทนต์ ออนไลน์ อย่างจริงจัง 

ท�าให้อาริยะมีเวลากลับมาโฟกัสที่ธุรกิจร้านโจนส์สลัดมากขึ้น จน

ท�าให้ในวนัน้ี ร้านโจนส์สลดัมีถึง 6 สาขา และภายในปีนีจ้ะเปิดเพิม่

อีก 2 สาขา รวมถึงมีแผนงานใหม่ๆ ท่ีจะสร้างธุรกิจให้เติบโต         

ทัง้การสร้างสรรค์เมนแูปลกใหม่ การบกุตลาดดลิเิวอร ีซึง่การขยาย

ธุรกิจในคร้ังนี้ อาริยะบอกว่า เขาได้รับการสนับสนุนสินเช่ือ           

จากธนาคารออมสิน ท�าให้มีเงินทุนมากพอที่จะเอามาท�าตามแผน

ธุรกิจที่วางไว้ได้ 

 “เราก็อยากให้ร้านโจนส์สลดัโตขึน้ไปอีก แต่ด้วยความท่ีเป็นคน

ท�าอะไรเป็นสเตปก็จะโตแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการวางแผน             

บางอย่างยงัไม่อยูต่วัเรากจ็ะยงัไม่ขยายเยอะ ตอนนีม้วีางเป้าหมาย

ระยะสัน้ว่า จะขยายกลุม่ลกูค้าซึง่ทกุวนันีเ้ป็นกลุม่รกัสขุภาพมากๆ 

ชอบกินผักสุดๆ ก็จะเริ่มมีเมนูข้าวขึ้นมาแต่เป็นการกินกับสเต๊ก      

ท่ีเราคิดขึ้นมาเป็นสเต๊กเพื่อสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีให้รู้สึกว่าเป็น     

การย่าง แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เสิร์ฟพร้อมกับซอสรสชาติไทยๆ 

นอกจากนี้ ก็เน้นการท�าดิลิเวอรีมากๆ ประมาณ 2-3 เดือนจะเห็น

การเปลีย่นแปลงเราค่อนข้างเยอะ” อารยิะกล่าวถงึความเปล่ียนแปลง

ที่จะได้เห็นจากร้านโจนส์สลัดในอีก 2 เดือนข้างหน้า ซึ่งเชื่อว่าด้วย

ความตั้งใจและความสามารถของเขา ร้านโจนส์สลัดจะเติบโต

ก้าวหน้าอีกในอนาคตอย่างแน่นอน 
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สร้างความใหม่ด้วยรองเท้าผ้าทอไทย
Text : Ratchanee / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

LARINN

“จริงๆ เริ่มต้นจากอยากหารองเท้าใส่เองที่ราคาไม่แพง เหมือนท�าใส่ในบ้านก่อนแล้วก็ค่อยมาท�าขาย

ในเฟซบุ๊ก โดยท�ากับน้องสาวซึ่งเขาชอบแฟชั่น รองเท้าที่ท�าตอนนั้นก็จะออกแนวแฟชั่น ทีนี้พอเขาไปเป็น

แอร์โฮสเตส แล้วส่วนตัวแป้งชอบผ้าไทยอยู่แล้ว คุณแม่เป็นคนล�าพูนเวลาท่ีกลับไปล�าพูนทีก็จะต้องไป   

หาซื้อผ้าพื้นเมืองมาเก็บเรื่อยๆ จนวันหนึ่งลองเอาผ้าไทยที่เราเก็บเอาไว้มาใส่ในงานที่เราท�าคือรองเท้า 

เลยเริ่มเปลี่ยนทิศทางจากรองเท้าแฟชั่นมาเป็นรองเท้าผ้าฝ้ายทอแทน”

ลภาพิมเล่าว่า หลังจากที่มีความคิดอยากท�ารองเท้าจากผ้าฝ้าย ก็เริ่มมองหาคอนเซปต์ เพื่อสร้าง     

จุดเด่นและเรื่องราวให้กับสินค้า โดยเธอจะเล่าเป็น Storytelling ของผ้าไทยพื้นเมืองและชุมชนชาวบ้าน

ที่ทอผ้าว่ามีความยากง่ายยังไงกว่าจะได้ผ้ามาเป็นผืน  

“ตอนแรกเลยแป้งจะเอาผ้าท่ีตวัเองซือ้สะสมทีละ 5-10 เมตรมาท�าก่อน หลังจากนัน้เราเข้าไปในชมุชน

จริงๆ เวลาเรากลับบ้านก็ไปหาคนทอผ้าจริงๆ แล้วก็ได้รู้มาว่าเขาเร่ิมขายผ้าไม่ได้ คนทอก็เร่ิมน้อยลง 

เลยคิดจะช่วยอุดหนุน แต่อาจจะไม่ได้ช่วยได้มาก ชอบผ้าแบบไหนก็จะสั่งให้เขาทอเป็นม้วนๆ ส่วนใหญ่

คนซ้ือที่เขาสนใจก็มักจะถามว่าท�าไมถึงท�าผ้าไทย เพราะด้วยเราเองก็อายุไม่เยอะมาก เป็นคนรุ่นใหม่     

ดูแล้วไม่น่าจะชอบผ้าไทย แต่คือเรามีความผูกพันกับผ้าไทยมาตั้งแต่เด็ก แล้วเป็นเรื่องจริงท่ีคนทอผ้า    

พื้นเมืองลดน้อยลงเร่ือยๆ อย่างป้าที่ทอให้เราก็บอกเลยว่าถ้าหมดป้าไปแล้ว ก็คงไม่มีใครท�าต่อเพราะ

ลกูๆ ก็ไม่ท�าแล้ว อย่างนีเ้รากเ็อามาเล่า Storytelling ให้คนทีส่นใจได้ อย่างไรกต็าม กม็หีลายคนไม่เข้าใจ 

จะบอกว่า ถ้ามีค�าถามว่าใส่รองเท้าผ้ามันจะไม่ทน ด�าง่าย สกปรกง่าย รองเท้าของเราแพง ท�าจาก         

ผ้าฝ้ายราคาไม่น่าแพงเพราะไม่ใช่หนังแท้ คือรองเท้าจะมีราคาตั้งแต่ 980 บาทไปถึง 2,000 บาท ก็ต้อง

คอยอธิบาย”

นอกจากจะน�าผ้าฝ้ายทอมาท�ารองเท้าแล้ว ลภาพิมยังขยายไปสู่การน�าผ้าเหล่านั้นมาตัดเย็บเสื้อผ้า 

และตุ๊กตาแฮนด์เมดน่ารักๆ ที่ท�าจากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเสื้อผ้าและรองเท้า ซึ่งเธอบอกว่าตอนน้ี

แบรนด์ Larinn จะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่ขายเกี่ยวกับงานผ้าฝ้าย โดยมีทั้งรองเท้า เสื้อผ้า ตุ๊กตา และ

กระเป๋าผ้า เป็นต้น 

“ผ้าที่ตัดจากเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่เป็นเศษ เราเสียดายไม่อยากทิ้งก็เอามาท�าตุ๊กตาขายเพราะกว่าจะ

ทอผ้าได้แต่ละผนืใช้ระยะเวลาในการทอนาน กไ็ม่อยากให้เศษเลก็เศษน้อยเสยีไป มนัมมีลูค่า โดยตอนนี้  

จะสั่งผ้าจากล�าพูน น�ามาท�ารองเท้าที่ท�ากรุงเทพฯ ส่วนเสื้อผ้าจะมีสองส่วน คือส่วนหนึ่งเอาผ้ามาตัดเย็บ

ที่กรุงเทพฯ อีกส่วนให้ช่างที่ล�าพูนตัดเย็บให้เลย ส�าหรับตุ๊กตาแฮนด์เมดจะให้ชุมชนท่ีเชียงใหม่เป็นคน

ท�าให้ หลายคนอาจไม่เชื่อว่าเสื้อผ้าของแบรนด์นี้คนออกแบบจะเป็นคุณแม่ เขาเห็นเราท�ารองเท้าก็อยาก

สนุกด้วย เขามีความสุขท่ีได้ช่วยคนทอผ้าท่ีล�าพูน ข้อดีคือกลับกลายเป็นว่าลูกค้าเราหลากหลายมาก 

เพราะเหมือนตอนแรกสินค้าที่ท�าก็เป็นแนวเรา พอคุณแม่มาร่วมท�าด้วยกลายเป็นว่าสินค้าเรากว้างมาก

ขึ้น แล้วคุณแม่ออกแบบนี่คือคนรุ่นใหม่ก็ใส่ได้ คนรุ่นคุณแม่ก็ใส่ได้”

ท้ายสุด ลภาพิมได้ฝากแง่คิดว่า การท�าธุรกิจมีขึ้นและมีลง ช่วงแรกๆ เมื่อขายดีมากๆ อาจจะมีคน

ท�าตามหรือมีคู่แข่งเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งจะน�าไปสู่การแข่งขันเรื่องราคา ช่วงนี้อาจจะท�าให้หลายคน      

ที่เพิ่งเริ่มต้นท�าธุรกิจท้อและคิดจะเลิกท�า หรือจะกลับไปท�างานประจ�า แต่เมื่อคิดว่ากว่าจะปั้นทุกอย่าง

มาได้ขนาดนีต้้องใช้เวลาการเรยีนรูส้ร้างสมประสบการณ์ ถ้าเลิกไปสิง่ทีท่�ามาทัง้หมดก็จะสูญเปล่า ฉะนัน้

ต้องมีความอดทนไม่ย่อท้อก็จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคนี้และเดินหน้าลุยต่อไปได้ 

 Larinn   larinnbydoublep   09-8896-3946   www.larinn.com

เร่ิมต้นจากการท�ารองเท้าแฟชั่น

แต่เมื่อ แป้ง-ลภาพิม ชัยรัชนิกร หลงใหลในผ้าฝ้ายทอพ้ืนเมือง

จึงน�าไปสู่การใช้ผ้าฝ้ายทอจากภาคเหนืออันเป็นถ่ินก�าเนิดของเธอ

มาท�ารองเท้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภายใต้แบรนด์ “Larinn”
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Self-Employed

สร้างมูลค่าเสื่อกกด้วยดีไซน์เพื่อลูกค้ายุคใหม่
Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

THORR

 www.thorrliving.com    thorrliving2018    Thorr_living

จากความสงสยัท่ีก่อตวัว่า ท�าไมของใช้ไทยๆ ท่ีท�าจากวสัดุธรรมชาตจิงึไม่ถูกน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั 

สังเกตได้จากในบ้านหรือคอนโดมิเนียมของคนสมัยนี้แทบไม่มีของใช้ไทยๆ อยู่เลย หรือถ้ามีก็น้อยมาก 

เธอจึงหาค�าตอบให้ความสงสัยนี้ ซึ่งได้ความว่า ดีไซน์ของใช้ไทยไม่แมตช์กับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ลวดลาย

เน้นความเป็นไทยมากกว่าความร่วมสมัย ตลอดจนยังขาดการท�าการตลาดให้เป็นที่รู้จัก

“เมือ่รูว่้าอะไรคือสาเหตเุลยมไีอเดยีทีจ่ะปรบัดไีซน์ของใช้ไทยใหม่ด้วยการลดความวจิิตรของลวดลาย

ลงให้เหลือเพียงลวดลายที่เรียบง่าย มีความร่วมสมัย และใช้สีไม่ฉูดฉาดเพื่อให้เข้ากับการแต่งบ้าน          

ของคนยุคนี้ โดยของใช้แรกที่นึกถึงคือ เสื่อกก ซึ่งชาวบ้านอ�านาจเจริญเมื่อว่างจากการเพาะปลูก และ

เก็บเกี่ยวจะทอเสื่อกกทั้งไว้ใช้เองและขาย ซึ่งรายได้ที่ได้จากขายนั้นไม่คุ้มกับแรงท่ีเสียไป เราเลยชวน    

ชาวบ้านมาร่วมกันท�าสินค้าจากเสื่อกกภายใต้แบรนด์ Thorr โดยตั้งใจท�าเป็นหัตถอุตสาหกรรมคือ          

เสื่อกกยังคงเป็นงานทอมือ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มีบางอย่างที่ถูกคิดให้เป็นอุตสาหกรรม เช่น คิดต้นทุน  

และก�าไรให้ชัดเจน และให้ความส�าคัญกับการสร้างแบรนด์ เพราะอยากให้คนไทยเปล่ียนความคิดที่ว่า 

เสื่อกกเป็นสินค้าเชยๆ พร้อมทั้งอยากให้ชาวต่างชาติยอมรับในของใช้ไทย”

ทั้งนี้ ด้วยรู้ดีว่าเมื่อพูดถึงสินค้าจากเสื่อกก คนส่วนใหญ่คงไม่รู้สึกว้าวเพราะเคยเห็นอยู่แล้ว เธอจึงงัด

กลยทุธ์การถ่ายภาพมาใช้อย่างการสร้างเรือ่งราวให้ภาพถ่ายมคีวามน่าสนใจ เริม่ตัง้แต่การเลอืกช่างภาพ

คนอีสานและสถานที่ถ่ายภาพสุดชิกในภาคอีสาน เพื่อตอกย�้าว่าสินค้าทุกชิ้นท�าโดยคนอีสาน ภาพที่ถ่าย

ออกมาต้องสวยสะดุดตา เนื่องจากมองว่า ภาพถ่ายสวยๆ ช่วยเปล่ียนมุมมองของลูกค้าได้ โดยลูกค้า     

ที่เห็นภาพมักถามว่า สิ่งของในภาพคืออะไร เมื่อทุกคนรู้ว่าเป็นเสื่อกกก็รู้สึกว้าว เพราะไม่เคยเห็นเสื่อกก

ในภาพลักษณ์แบบนี้ ส่วนใหญ่ที่เห็นจนชินตาคือ เสื่อกกลายขิด สีสด

นอกจากนี้ เธอยังต้ังใจท�าแบรนด์ให้เป็น White Business ที่ได้ประโยชน์ทั้งเจ้าของแบรนด์ และ        

ชาวบ้าน นัน่คอืแบรนด์ต้องมรีายได้ทีจ่บัต้องได้ และมกีลุม่ลกูค้าจรงิ ขณะเดยีวกนักท็�าประโยชน์ให้ชมุชน 

สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความรู้ให้ชาวบ้าน เช่น ความรู้เรื่องการผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์            

ความต้องการของตลาด หรือการควบคุมคุณภาพสินค้าให้คงที่ แม้ในอนาคตแบรนด์มีอายุไม่ยืนยาว แต่

ชาวบ้านสามารถน�าสิ่งต่างๆ ที่ได้รับไปต่อยอดได้

“แบรนด์ไปได้ไกลมากทั้งที่ท�าได้ไม่ถึงปี ต้องเพิ่มก�าลังการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า 

ตอนนี้ลูกค้าต้องสั่งแบบ Made to Order เพราะสินค้าในสต็อกมีไม่พอขาย สาเหตุมาจากสินค้าทุกชิ้น

ยังคงทอมือ ไม่ได้ใช้เครื่องจักร อีกทั้งในช่วงหน้าฝนไม่มีแดดให้ตากเส้นกก เราเลยต้องมีแผนรับมือกับ

ปัญหาทีเ่กดิเพือ่ให้แบรนด์เดนิต่อไปได้อย่างไม่ตดิขดัทัง้การเพิม่จ�านวนคนทอ และช่วงไหนแดดแรงกต้็อง

เอาเส้นกกออกไปตากให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีเส้นกกในสต็อกมากพอส�าหรับทอท้ังปี ลูกค้าท่ีส่ังแบบ 

Made to Order ใช้เวลารอประมาณ 2 สัปดาห์-1 เดือน ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่สั่งมีขนาดใหญ่แค่ไหน”

ท้ายสุด เมื่อถามถึงอนาคตของแบรนด์ เธอตั้งใจเป็นแบรนด์ส่งออก และอยากท�าให้แหล่งผลิตเป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อันจะน�ามาซึ่งรายได้ของชุมชน พร้อมกันนี้ เธอฝากค�าแนะน�าให้กับคนที่

อยากหยิบสินค้าชุมชนมาเพิ่มมูลค่าว่า ต้องดูว่าสินค้านั้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือไม่            

มคู่ีแข่งไหม ส่วนคนท่ีจะท�างานร่วมกบัชาวบ้านให้ราบรืน่ต้องเรียนรู้ว่าชาวบ้านมีมุมมองความคิดอย่างไร 

ซึ่งคนในพื้นที่จะได้เปรียบคนนอกพื้นที่ตรงที่เข้าใจในวิธีคิด วิถีชีวิต และรู้แหล่งวัตถุดิบส�าหรับน�ามาท�า

สินค้า อย่างไรก็ตาม ต้องใจเย็นด้วย เพราะชาวบ้านมีความหลากหลาย ต้องใช้เวลาในการท�าให้พวกเขา

เข้าใจในสิ่งที่เราก�าลังท�า และต้องมีอุดมการณ์ท่ีแน่แน่วว่า จะท�าสิ่งนั้นจริงๆ ไม่ล้มเลิกง่ายๆ แล้วจะ

ประสบความส�าเร็จ 

ธัญญ์นภัส กิ่งสุวรรณ สาวจากอ�านาจเจริญ

ที่วันหนึ่งเกิดอยากหยิบเสื่อกกของดีจากบ้านเกิดมาเพิ่มมูลค่าด้วยมองเห็นว่า

ของใช้ในบ้านที่ท�าโดยฝีมือคนไทยไม่ถูกน�ามาใช้งานจริง ส่วนใหญ่เลือกเป็นของฝากช่วงเทศกาลส�าคัญ

หรือของที่ใช้เฉพาะโอกาสมากกว่า ดังนั้น เธอจึงน�าความรู้เร่ืองงานดีไซน์

ที่ตนเองมีมาปรับโฉมเสื่อกกไทยๆ ให้มีความสวยชิกเข้าตาคนรุ่นใหม่
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Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ

วิ่งไล่หาชื่อเสียงในหน้าสื่อเร็วเกินไป

แม้การท�าธุรกิจ Startup ข้ึนมาสักอย่างจะเต็มไปด้วย 

Passion ที่อยากป่าวประกาศให้โลกรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กับความต้องการที่จะอยู่ในพื้นที่ตามหน้าส่ือต่างๆ แต่การ    

รบีร้อนทีจ่ะแสดงตัวเกินไปโดยยังไม่พร้อมและได้รับการยอมรบันัน้

จะกลายเป็นดาบที่ฆ่าธุรกิจให้ตายลงได้ ดังนั้น ก่อนที่จะ   

บอกกับสังคมว่ามีโปรดักต์อะไรอยู่ในมือ ต้องทดลองตลาด

อย่างละเอียดเพื่อให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร และโปรดักต์   

ที่มีนั้นมีประโยชน์หรือตอบสนองความต้องการของพวกเขา

ได้อย่างไร จากนัน้ควรท�าการพฒันาโปรดักต์และแบรนด์เพือ่

สร้างรากฐานท่ีมั่นคงให้กับการท�าธุรกิจ และต่อด้วยการใช้

กลยุทธ์การตลาดท�าการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ

Event Banana ท�าให้เขาเอาพื้นที่นี้มาปล่อยเช่าได้ง่ายๆ โดยแม้ว่าในวันนี้

สถานที่จัดงานที่อยู่ใน Event Banana จะเป็นโรงแรมอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง 

แต่เราก็ยังเปิดโอกาสให้โรงแรมหรือสถานที่อื่นๆ ได้มีโอกาสที่จะเสนอตัวเอง

ขึ้นมา ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีงบท�ามาร์เก็ตติ้ง แต่ถ้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเราก็

คุ้มค่าที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆ ตอนนี้ในส่วนที่ถ้าเป็นสถานที่อื่นๆ ที่พยายามเพิ่ม

เข้ามาคือ Co-Working Space ร้านอาหาร โฮสเทล อาร์ตแกลเลอรี เป็นต้น”

อย่างไรก็ตาม แม้ตอนนี้มีองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึง       

ผู้ประกอบการ SME และ Startup เริ่มใช้ Event Banana มากขึ้นเรื่อยๆ แต่

กย็งัมอีกีหลายบรษิทัทีไ่ม่ได้ใช้ ดงันัน้ ณฐันชิจงึวางเป้าหมายเอาไว้ว่า ต้องการ

เพิม่ทราฟฟิกให้มากขึน้ เพือ่ให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง ถัดจากนัน้จะพยายาม

ขยายบรกิารให้ครอบคลมุบรกิารอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการจดังาน เช่น แคเทอริง่ 

โดยจะรวบรวมซัพพลายเออร์ด้านแคเทอริ่งเอาไว้บนออนไลน์ รวมถึงระบบ    

ลงทะเบียนออนไลน์ การตกแต่งสถานที่ เครื่องเสียง แสง อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ

เป็นออนไลน์ช้อปปิงท�าให้คนสามารถที่จะเข้ามาช้อปปิงเก่ียวกับการจัดงาน    

ที่นี่ที่เดียวได้ครบทุกอย่าง และนี่จะเป็นจุดแข็งของ Event Banana ที่ณัฐนิช

บอกว่า ท�าให้ก�าลังเป็นที่สนใจของนักลงทุน 

พึ่งพา Growth Hacking

เป็นธรรมดาที่ Startup อยากจะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และเพื่อ   

ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายเหล่านัน้ หลายคนอาจเลอืกใช้ Growth Hacking 

ด้วยวิธีน้ีแม้จะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วแต่พื้นฐานด้านการท�า

ตลาดอย่างเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าจะถูกละเลยไป ทั้งๆ ที่การ

สานสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตั้งแต่ช่วงตั้งต้นจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะ

ฉะนั้นต้องโฟกัสไปที่กลุ่มท่ีให้การสนับสนุนเป็นอันดับแรก พูดคุย

ในสิง่ทีเ่ขาอยากได้และต้องการ แล้วจะได้คนท่ีให้การสนบัสนุนแบบ

ไม่มเีงือ่นไขกลบัมา ซึง่จะเป็นผูช่้วยเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้กบัคน

ที่มีความชอบเหมือนกันและช่วยเพิ่มการเข้าถึงแบบออร์แกนิกได้ 

วิธีนี้แม้จะต้องใช้เวลานานสักหน่อยแต่จะช่วยสร้างฐานลูกค้า          

ที่แข็งแรงและท�าให้ไม่ต้องก้าวพลาดกับการท�าการตลาดที่เสีย       

ทั้งเวลาและเงินได้

โปรโมตทุกช่องทาง

แม้โลกของเราจะเต็มไปด้วยช่องทางการตลาดมากมาย 

แต่ถ้าใช้ทุกแพลตฟอร์มนอกจากจะเสียเวลาและเงินแล้ว     

บางแพลตฟอร์มอาจจะไม่ได้เข้าถึงหรือตอบโจทย์กลุ่ม           

เป้าหมายโดยตรง ดังนั้น แทนที่จะโปรโมตทุกช่องทาง ควร

ท�าการวิจัยและค้นหาว่ากลุ่มลูกค้าอยู่ตรงไหน และจะใช้    

ช่องทางใดให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด เช่น ถ้ากลุ่ม

ลูกค้าหลักเป็นวัยรุ่น ก็ควรใช้ Snapchat เพื่อเข้าถึงกลุ่ม     

เป้าหมายนี้โดยตรงแทนที่จะใช้ทุกช่องทางพร้อมๆ กัน       

เป็นต้น 

ความฝันสูงสุดของคนท�าธุรกิจคงหนีไม่พ้นการท�ากิจการให้เจริญเติบโตและประสบความส�าเร็จ

แต่จะไม่สามารถกลายเป็น Unicorn ได้เลย หากท�าการตลาดที่เสี่ยงต่อความล้มเหลวในการท�าธุรกิจของคุณ

Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Vipa Vadi

EVEnt banana
ช่วยให้การจัดงานเป็นเรื่องง่ายๆ

Event Banana เป็นแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลซที่เชื่อมต่อคนที่มีสถานที่    

จัดงานต่างๆ ให้มาเจอกับผู้ที่มีความต้องการในการจัดงาน โดยครอบคลุม

งานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม สัมมนา เปิดตัวสินค้า         

คอร์ปอเรทปาร์ตี้ เวิร์กช็อป เทรนนิ่ง ฯลฯ 

ทั้งนี้ ณัฐนิชมองว่า Event Banana เป็นศูนย์รวมสถานที่จัดงานที่สามารถ

เซร์ิชหาได้ง่ายๆ โดยจะมรีาคา พร้อมข้อมลูรายละเอยีดต่างๆ จงึเป็นการช่วย

แก้ปัญหาของทัง้สองฝ่ัง คอืในฝ่ังของคนจดังาน ทีท่�าให้สามารถตดัสนิใจรวดเรว็

ขึ้น ได้สถานที่ตรงงบประมาณ ตรงความต้องการมากขึ้น ขณะที่อีกฝั่งคือ        

ผูป้ระกอบการทีม่อีสงัหารมิทรพัย์ ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสถานทีท่ีต่วัเองมอียู่

มากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันผู้ใช้งาน Event Banana อยู่ที่ประมาณ 40,000 คน

ต่อเดือน คิดเป็นมูลค่างานผ่านแพลตฟอร์ม 40 ล้านบาท

“เป้าหมายหนึ่งของ Event Banana นอกจากจะให้คนมีตัวเลือกมากขึ้น 

ได้เจอตัวเลือกที่ใช่ส�าหรับเขาง่ายขึ้นแล้ว เราอยากจะช่วยผู้ประกอบการที่มี

อสงัหาริมทรพัย ์ที่มคีวามต้องการอยากสร้างรายได้เพิ่มจากพืน้ที่ของเขา เชน่ 

โฮสเทลที่มีพื้นที่มีธีมในการตกแต่งชัดเจน อาจจะมีโซนให้แขกนั่งรับประทาน

อาหารเช้า ซ่ึงไม่ได้ใช้ตลอดทัง้วนั ให้ได้ใช้พืน้ทีต่รงนีอ้ย่างคุม้ค่า การทีม่าเจอกับ 

การตลาดแบบผิดๆ ที่ฆ่า TecH STarTup

เพราะว่าต้องเจอปัญหาหาสถานที่จัดงานที่แสนล�าบากกับตัวเอง ด้วยว่าไม่มีแพลตฟอร์มรวบรวมสถานที่จัดงาน

ในที่เดียวที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการทั้งในแง่ความสะดวกสบายและตรงงบประมาณที่มี

แนน-ณัฐนิช ทองไกรแสน CEO Event Banana จึงคิดเปลี่ยนปัญหานั้นมาเป็นโอกาส

โดยการลงมือท�าแพลตฟอร์มที่ว่าขึ้นมาเอง และนี่คืออีกบริการหนึ่งที่เกิดขึ้นจาก Event Banana

24

Tech Startup

StartUp59-18-08.indd   24 8/4/2561 BE   9:28 AM



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  

• รางวลัโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธรุกจิบรกิาร • รางวลัโดดเด่นด้านการบรหิารจดัการ

องค์กร • รางวลัโดดเด่นด้านนวตักรรมผลติภัณฑ์ • รางวลัโดดเด่นด้านผลติภัณฑ์ Reuse/

Recycle • รางวลัโดดเด่นด้านพัฒนาผลติภัณฑ์ซอฟต์แวร์ • รางวลัโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์

ผลติภัณฑ์ • รางวลัโดดเด่นด้านธรุกจิเพือ่สงัคม • รางวลัโดดเด่นด้านผลติภัณฑ์เพือ่ 

สิง่แวดล้อม • รางวลัโดดเด่นด้านธรุกจิอี-คอมเมร์ิซ • รางวลัโดดเด่นด้านผลติภัณฑ์เพือ่สขุภาพ 
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แชร์เรื่องราว
ก่อนอื่นต้องท�าให้นักลงทุนหรือคนที่อยากจะให้ทุนเห็นก่อนว่า

โปรดกัต์หรอืไอเดียธรุกจินัน้มปีระโยชน์กับพวกเขายงัไง ผ่านทางการ

แชร์ว่าคุณเป็นใคร มีแผนที่จะท�าอะไร ได้ไอเดียมาจากไหน ใช้งบ

เท่าไร และท�าไมถึงอยากจะท�าโปรเจกต์นี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความ

เข้าใจให้กบันกัลงทนุหรอืผู้สนใจ ขณะเดยีวกนักส็ร้างความน่าเชือ่ถอื

ให้กบัตวัคุณว่า ไม่ได้มเีพยีงแค่ไอเดยีอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ทกุอย่างนัน้

มีที่มาที่ไปและมีการวางแผนด�าเนินงานมาแล้ว นอกจากนี้ อย่าลืม

ใช้ภาพเปิดหัวที่ดูดีและท�าวิดีโอน�าเสนอได้อย่างน่าสนใจ คุณภาพ

ของวิดีโอก็ต้องมีความชัดเจน เรื่องราวต้องน่าสนใจและโปรดักต์

ต้องมีความโดดเด่น อีกทั้งต้องพูดอย่างเสียงดังฟังชัด สรุปแนวคิด

และประโยชน์ต่างๆ และอธิบายถึงตวัโปรเจกต์ให้ชดัเจน ใช้อารมณ์

ส่ือสารอธบิายเรือ่งราวในแบบทีเ่หมาะสมและให้คนดสูามารถเข้าใจ

ได้ง่าย และสดุท้ายต้องบอกว่า ท�าไมโปรดกัต์นีถ้งึเจ๋งและไม่เหมอืน

ใคร จ�าไว้ว่าคนอยากจะรู้ว่าโปรดักต์ที่มีนั้นสามารถแก้ปัญหาอะไร

จึงจะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้

ให้รีวอร์ดที่ดี
แม้นักลงทุนจะให้การสนับสนุนโปรเจกต์ก็ต่อเม่ือเขาคิดว่า       

มนัคุม้ แต่ก็ไม่ใช่เรือ่งเสยีหายอะไรถ้าจะให้สทิธปิระโยชน์หรอืส่ิงของ

ตอบแทนทีด่กีบัพวกเขา อย่างไรกต็าม รวีอร์ดทีจ่ะให้นัน้ต้องมรีาคา

ทีแ่ฟร์และต้องเป็นส่ิงทีคุ่ณให้กบัคนทีจ่ะให้เงนิทนุหรอืการสนบัสนนุ

ได้จริงๆ

ตั้งเป้าหมายของการระดมทุน
หากไปเสนอแคมเปญที่ Kickstarter คุณต้องรู ้ว่าโมเดล 

Crowdfunding ของเว็บไซต์น้ีเป็นอย่างไร เช่น จะได้เงินทุน           

กต่็อเมือ่ได้รบัเงนิระดมทนุเท่ากับหรอืเกินกว่าจ�านวนท่ีตัง้เป้าเอาไว้ 

แต่หากไม่ถงึกต้็องพบัโปรเจกต์ของคุณกลบัไป ในขณะท่ีแพลตฟอร์ม

ของ Indiegogo จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย กล่าวคือสามารถ    

เกบ็เงนิทนุนัน้ไว้ได้ไม่ว่าจะระดมทนุได้ตามเป้าหรอืไม่กต็าม ดงันัน้ 

จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องรู้ว่าจะใช้เงินเท่าไรในการท�าธุรกิจ และ

ด�าเนินการ รวมถึงมีคนจ�านวนเท่าไรที่สนใจจะลงเงินให้คุณ และ

อย่าลืมว่าเมื่อได้ต้ังเป้าจ�านวนเงินระดมทุนไว้แล้ว จะไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเริ่มท�าแคมเปญไปแล้ว เพราะฉะนั้นต้องมีความ

รอบคอบและคิดไตร่ตรองให้ดี

 

โปรโมตแคมเปญ
มหีลายวธิทีีส่ามารถท�าได้เพือ่ให้คนหนัมาสนใจในแคมเปญการ

ระดมทุนของคุณ เช่น ใช้โซเชียลมีเดียกระจายข่าวออกไป โปรโมต

ผ่านสื่อและบล็อกเกอร์ต่างๆ ท�าอีเวนต์ถ่ายทอดสดเพื่อสร้างความ

น่าสนใจและดงึดดูคนด ูแคมเปญจะไม่สามารถประสบความส�าเรจ็

ได้ถ้าไม่ทุ่มเทและใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ี ดังนั้น ต้องใช้       

ทุกช่องทางที่คุณมีในการโปรโมตและสร้างการรับรู้ให้กับผู้คนด้วย

อัพเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์
เป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องท�าการอัพเดตความคืบหน้าของโปรเจกต์

ให้คนทีใ่ห้การสนบัสนนุรู้อยูเ่สมอ ถ้าละเลยตรงนีไ้ปจะท�าให้พวกเขา

เลิกสนใจและจะท�าให้จ�านวนของคนที่อยากลงทุนลดลงไปด้วย 

แพลตฟอร์มของ Crowdfunding โดยทัว่ไปจะสามารถท�าการอพัเดต

ข้อมลูเหล่านีไ้ปยงัผูใ้ห้การสนบัสนนุและส่งข้อความไปถึงผูส้นบัสนนุ 

เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจและไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ถ้าอยากประสบ

ความส�าเร็จในการได้เงินมาลงทุนท�าโปรเจกต์ให้เป็นจริง 

ท�าตามค�าพูดที่ให้ไว้
แคมเปญการระดมทนุของทนุไม่ได้จบทีค่ณุได้เงนิทนุมาตามเป้า

แต่จะจบที่ได้ท�าตามค�าพูดหรือสัญญาที่ให้ไว้ ซ่ึงหมายถึงการท�า

โปรเจกต์ให้เสร็จสมบูรณ์ ส่งมอบสทิธปิระโยชน์หรอืสิง่ของตอบแทน

ให้กบัผูส้นบัสนนุอย่างทีไ่ด้บอกไว้ อย่าลมืว่าผูท้ีใ่ห้การสนบัสนนุนัน้

ต้องส�าคญัเป็นอนัดับหน่ึงเพราะเมือ่แสดงให้พวกเขาเห็นว่าให้ความ

ใส่ใจ พวกเขาก็จะไว้ใจมากขึ้น และอาจน�าไปสู่การแชร์เรื่องราว   

โปรเจกต์ของคุณกับเพื่อนๆ ของเขาเหล่านั้นได้ 

หานิยามของ pain point ต่อยอดให้กลายเป็นเงิน
โดยทัว่ไปการท�าโปรดกัต์ขึน้มาสกัอย่างนัน้กเ็พือ่แก้ปัญหา หรอื

ความยุ่งยากอะไรบางอย่างที่ผู้คนต้องเจอ เช่นเดียวกับการระดม

ทุนผ่านมวลชน หรือ Crowdfunding ให้ส�าเร็จได้นั้น ก็ต้องแสดง

ให้คนเห็นว่าโปรดักต์ของคุณจะเข้ามาแก้ไข Pain Point ที่เขามีได้

จรงิๆ ดงันัน้ ต้องสามารถอธบิายถงึคณุค่าของโปรดกัต์ทีม่อียูใ่นมอื

ได้อย่างชัดเจน ถ้าอยากจะให้ผู้คนให้การสนับสนุน เพราะถ้าคน  

ไม่เชื่อก็คงไม่มีใครอยากลงทุนด้วย

หาผู้ผลิตที่ “ใช่” มาร่วมงาน
เมือ่เริม่ท�าแคมเปญ นกัลงทนุกอ็ยากรูว่้าเมือ่ไรพวกเขาจะได้รบั

ตัวโปรดักต์ และทางเดียวที่จะท�าได้ก็คือ การหาผู้ผลิตที่พร้อมจะ

ผลิตโปรดักต์ที่ดีไซน์ไว้ อย่างไรก็ตาม มีอยู่หลายปัจจัยที่จะท�าให้

การหาผูผ้ลติใหต้รงใจต้องใช้เวลานาน อกีทัง้ยังต้องตดัสินใจว่าจะ

ใช้ผูผ้ลติในหรอืต่างประเทศ หลงัจากนัน้กต้็องหาบรษิทัทีม่แีนวคดิ

การท�าธุรกิจในท�านองเดียวกันกับคุณและต้องแน่ใจว่าจะสามารถ

ตดิต่อสือ่สารกบัผูผ้ลติทีเ่ลอืกไว้ได้อย่างไม่ล�าบากยากเย็น นอกจากนี้ 

ต้องเข้าใจถึงกระบวนการผลิตโปรดักต์ท้ังหมดตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อ

น�ามาสูก่ารท�าสญัญาระหว่างกนัในทีส่ดุ แต่อย่างไรกต็าม ทกุอย่าง

จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มจากการหาผู้ผลิตที่ใช่ให้ได้ก่อน  

น�าฟีดแบ็กมาปรับปรุง 
สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่สามารถท�าได้ก่อนการเริ่มระดมทุนผ่าน

มวลชนคือ การให้ผู้คนได้ทดลองและรีวิวโปรดักต์ก่อน ซึ่งการ       

ได้รับฟีดแบ็กกลับมาถือเป็นสิ่งท่ีดีที่จะสามารถน�ามาพัฒนา หรือ

ปรับปรุงโปรดักต์ให้ดีขึ้นได้ 

crowdfundinG

เทคนิค

หากก�าลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อสานฝันให้โปรเจกต์กลายเป็นจริง

Crowdfunding หรือ “การระดมทุนผ่านมวลชน”

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มให้คุณได้

แต่จะไปให้ถึงจุดนั้นอย่างไร มาดู 9 เทคนิคที่จะเรียกเงินระดมทุนให้ส�าเร็จกัน

ระดมทุนบน

ให้ส�าเร็จText : วันวิสา งามแสงชัยกิจ
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พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

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

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

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

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

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

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

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

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

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

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

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

หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

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

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

เร่ิมรับนติยสารตัง้แต่เล่มที ่........................................................................................................................................................

 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

• 10 ml. café gallery

ซ.โชคชัยร่วมมิตร 16/6

• A10 Café & Co-Working Space
• 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

• SOMETHING BLACK  
ตลาดละลายทรัพย์ 58 ซอยรัชดาภิเษก 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 

 ภาคเหนือ

ก�าแพงเพชร

• THE GYM
เชียงราย

• 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�าพูน

• Blacksmith
อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภาคกลาง

ชัยนาท

• ALPHABET
COFFEE AND PAGES

• Me Ice cream
• The Marble
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
อยุธยา

• The Barista Café
อุทัยธานี

• I AM Coffee

 ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

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

• จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

• Sweet Café
บุรีรัมย์ 

• Brom Café
มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery
มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ.10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ.19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคาย

• Cake Lamoon
ณ โพนพิสัย

• Loft Café NK 

อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• r POD Coworking Space
ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• Roux café
• ราย็อง

 ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร 
ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADuAK

 ภาคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
• PASSIONE del Caffé
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TuBER
สุราษฎร์ธานี

• MY CuP
• บางใบไม้ คาเฟ่
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เปิดบนัทกึความส�าเรจ็ Phakyada ของ

พั้นช์-ภัคญดา ชุติดนัยกุล
“พั้นช์อาศัยอยู่กับคุณแม่ พ่ีสาว และคุณน้ามาตั้งแต่เด็ก ไม่ว่าจะเรียน หรือ       

ท�าอะไร คุณแม่จะให้อิสระเสมอ คุณแม่เคยพูดว่า ท�าอะไรก็ได้ในสิ่งที่ชอบ          

แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาดี แต่ถ้าท�าในสิ่งที่ไม่ชอบจะมีความทุกข์มากกว่า     

ความสุข พี่สาวเรียนจบด้านบัญชีก็มาช่วยเรื่องการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และ

ภาษี ส่วนคุณน้าเป็นเหมือนคุณแม่คนที่สอง ด้วยความที่ท่านชอบเย็บปักถักร้อย 

พั้นช์จึงมักขอค�าปรึกษาเวลาออกคอลเลกชันใหม่ จากสิ่งดีๆ ที่ได้รับท�าให้พั้นช์  

อยากตอบแทนด้วยการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกคนภูมิใจ”

“พั้นช์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยตอนอายุประมาณ 14-15 ปี เพราะสอบ IGCSE 

ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผ่าน การเข้าเรียนมหาวิทยาลัยต้ังแต่อายุยังน้อย      

มีข้อเสียเปรียบคือ ไม่ได้เรียนมัธยมปลายเลยท�าให้ไม่เข้าใจในเรื่องบางเรื่อง 

พ้ันช์จึงต้องพัฒนาตัวเองและเรียนรู้ให้มากกว่าเพื่อน ส่วนข้อได้เปรียบคือ        

ได้เจอโลกเร็วขึน้ ถ้าท�าอะไรผิดพลาดก็มเีวลาได้เริม่ต้นใหม่ ตอนเรยีนมหาวทิยาลยั 

พั้นช์เลือกเรียน Fashion Marketing เพราะมองว่ามีงานรองรับมากกว่า แต่    

จริงๆ แล้วอยากเรียน Fashion Design แต่ติดที่ว่าวาดรูปไม่เป็น จนมีโอกาสได้คุย

กับครู จึงรู้ว่าดีไซเนอร์ระดับโลกหลายคนวาดรูปไม่เป็น แต่ออกแบบเสื้อผ้าให้มีชื่อเสียง

ได้ด้วยวิธี Draping พอได้ยินดังนั้น วันรุ่งขึ้นก็ขอเอกสารย้ายไปเรียน Fashion Design เลย เพราะเกิด

ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วว่าสามารถท�าได้”

“พั้นช์มีความสุขที่ได้ท�าในสิ่งที่ชอบ ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องพัฒนาแบรนด์     

ไปในทิศทางไหน ต้องมียอดขายเท่าไหร่ หรือต้องมีดีลเลอร์เพิ่มไหม เมื่อไปถึง

เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะตั้งเป้าหมายใหม่ข้ึนมาเรื่อยๆ หลายคนมองว่าการท�า      

แบบนีเ้ป็นการกดดนัตัวเอง แต่พัน้ช์มองว่าทกุคนต้องมเีป้าหมายในชวีติ ถ้าไม่มี

เป้าหมายก็จะใช้ชีวิตไปวันๆ สุดท้ายก็ย�่าอยู่กับที่ พั้นช์ตั้งเป้าหมายให้แบรนด์ 

Phakyada ไม่ต้องพีกมาก แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพ โดยคุณภาพอาจเพิ่มขึ้นได้แต่      

ลดลงไม่ได้เด็ดขาด”

“เวลาไปเท่ียวต่างประเทศชอบไปอาร์ตแกลเลอรีแล้วน�าสิ่งที่ได้เห็นอย่างเส้นและสี    

มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลกชัน อีกทั้งยังน�าสิ่งที่ได้เห็นระหว่างที่ไป

ท่องเทีย่ว เช่น รุ้งกินน�า้ท่ีมองเห็นจากหน้าต่างในบ้านพกัท่ีนวิซแีลนด์มาเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการออกแบบกระโปรงเรนโบว์ท่ีขายดีสุดๆ ซ่ึงกระโปรงเรนโบว์นี้เป็นการน�าเอา       

ผ้าสีม่วงอ่อน ผ้าสีชมพูอ่อน และผ้าสีฟ้าอ่อนมาเย็บต่อกันเป็นกระโปรง ส่วนสถานที่   

ที่ชอบไปเวลาอยู่เมืองไทยคือ ส�าเพ็ง พาหุรัด เพราะมีผ้าหลายแบบหลายลายให้เลือกซื้อ

กลับมาทดลองตัดเป็นชุดต่างๆ”

“พัน้ช์ชอบเส้ือผ้า ชอบแต่งตวัมาตัง้แต่เด็ก และมีความอยากรูว่้า ชดุต่างๆ ทีใ่ส่นัน้

ตัดเย็บอย่างไร ชุดราคาแพงกับชุดราคาถูกต่างกันตรงไหน ผ้าแต่ละชนิดเหมือน  

หรือต่างกันอย่างไร จากความอยากรู้ที่เกิดขึ้นส่งผลให้อยากเรียน Fashion Design 

มาก เพราะจะได้รู้ค�าตอบของความอยากรู้นี้ ดีไซเนอร์ที่ชื่นชอบคือ Alexander 

McQueen เขาไม่เก่งเรื่องวาดรูป แต่สามารถออกแบบอะไรก็ตามให้พีกได้อย่าง      

ผ้าพันคอลายหัวกะโหลกที่ดังมาก ทุกคนต้องมี หลายคนยอมจ่ายเงินในจ�านวน             

ที่ค่อนข้างสูงเพื่อให้ได้ผ้าพันคอลายนี้มาครอบครอง”
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พั้นช์-ภัคญดา ชุติดนัยกุล สาวสวยที่สวมบทบาท

เจ้าของและดีไซเนอร์ประจ�า Phakyada

แบรนด์เสื้อผ้าเพื่อคุณสุภาพสตรีที่รักในการแต่งตัว

ซึ่งมีกระโปรงเรนโบว์สีหวานเป็นสินค้าสร้างชื่อ

ที่ตอนนี้ยังคงมีสาวๆ ถามถึงอยู่เรื่อยๆ

เสื้อผ้าแบรนด์ Phakyada มีความโดดเด่น

ในเรื่องของความคุ้มค่า โดยเสื้อผ้าหนึ่งชุด

สามารถสวมใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

และเสื้อหรือกางเกงเพียงชิ้นเดียว

สามารถน�าไปแมตช์กับเสื้อผ้าตัวโปรดได้อย่างง่ายดาย

ส�าหรับสิ่งที่ท�าให้แบรนด์ Phakyada

เดินทางมาไกลจนถึงวันนี้นั้น

คือ 5 สิ่งนี้ที่พั้นช์ยกให้เป็นแรงบันดาลใจชั้นดี
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จะเพราะชอบเซลฟ่ี อยากให้ตวัเองดูดี หรอืก�าลังเหล่หนุ่มๆ ในยิม ไม่ว่าด้วยเหตผุลใด สิง่ท่ีสาวๆ ควรหลกีเลีย่งขณะออกก�าลงักาย
คือการแต่งหน้า จะมาแบบจัดแน่นจัดเต็ม หรือจะเบาบางแบบแต่งเหมือนไม่แต่งก็ไม่ควรทั้งสิ้น เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อออกแรง
ใช้พลังงานไประยะหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ร่างกายต้องขับเหงื่อเพื่อระบายความร้อน ณ เวลานั้น รูขุมขนจะเปิดกว้างเพื่อให้เหงื่อได้ซึม
หรือพรั่งพรูออกมา แต่การแต่งหน้าไม่ว่าสไตล์ไหน จะบางเบาหรือจัดเต็มก็ท�าให้เครื่องส�าอางเหล่านั้นไปอุดตันรูขุมขนได้ 

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องส�าอางอุดตันรูขุมขน สิ่งแรกคืออาจท�าให้เกิดสิว ยิ่งคนที่เป็นสิวง่ายก็มีแนวโน้มจะเห่อหนักยิ่งขึ้น สิ่งที่สอง 
คนที่ผิวแห้งอาจผิวแห้งมากข้ึนเพราะเหงื่อมีฤทธ์ิเป็นกรด เมื่อถูกเครื่องส�าอางปิดกั้น ก็เท่ากับระบายพิษไม่ได้เต็มที่ ก่อให้เกิดการ   
ระคายเคือง และอาจถึงขั้นผิวหนังอักเสบ และสุดท้ายรูขุมขนที่ถูกเครื่องส�าอางอุดตันจะถูกขยายออก หากเกิดขึ้นเป็นประจ�า จะท�าให้
รูขุมขนกว้าง ผิวหน้าไม่เนียนเรียบ

ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ควรท�าก่อนออกก�าลังกายคือ เช็ดเครื่องส�าอางและแป้ง และสีสันที่บรรเลงลงไปบนผิวออก ท�าความสะอาดใบหน้า
ให้หมดจด หลังจากนั้นอาจจะบ�ารุงผิวด้วยเซรั่มที่ซึมเข้าผิวได้เร็วเพื่อคงความชุ่มชื้น และถ้าออกก�าลังกายกลางแดดก็ควรทา             
ครีมกันแดดเพื่อป้องกันรังสียูวี หลังออกก�าลังกายเสร็จ ใช้ผ้าขนหนูซับเหงื่อบนใบหน้าเบาๆ อย่าถูหน้าแบบไม่ปราณีปราศัย และถ้า
ก่อนออกก�าลังกาย ได้ล้างหน้าจนสะอาดแล้ว หลังออกก�าลังกายก็แค่ล้างหน้าด้วยน�้าเปล่า ไม่จ�าเป็นต้องใช้โฟมหรือสบู่ล้างหน้าอีก 
เพราะอาจท�าให้ผิวแห้งเกินไปจนเกิดการระคายเคืองได้

ส�าหรับคนที่ยังห่วงสวยและไม่อาจรับได้กับการปล่อยให้หน้าสดระหว่างออกก�าลังกาย ข้อแนะน�าคือ แต่งหน้าให้บางท่ีสุดเท่าท่ี     
จะเป็นได้ โดยใช้เครื่องส�าอางประเภท Oil-Free แป้งฝุ่นบางเบา ลิปมันสีอ่อน งดรองพื้นหรือมาสคาร่าชั่วคราว เว้นแต่จะเป็น              
มาสคาร่าแบบกันน�้า และเมื่อออกก�าลังกายเสร็จ สิ่งแรกที่ควรท�าคือ ท�าความสะอาดผิวหน้าทันที อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพื่อไม่ให้เหงื่อ
ค้างอยู่บนผิวและแบคทีเรียเริ่มท�างาน 

นอกจากเครื่องส�าอางแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือ การฉีดน�้าหอมหรือโคโลญ เพราะเมื่อเอ็กเซอร์ไซส์ไปสักพัก อุณหภูมิ
ร่างกายจะสูงขึ้น ต่อมเหงื่อเริ่มท�างาน ไม่เพียงเป็นการกระพือกลิ่น ยังอาจท�าให้กลิ่นน�้าปรุงที่เคยคิดว่าหอมสดชื่นแปรเป็นเหม็นฉุนไป
เมื่อผสมกับกลิ่นเหงื่อ และแบคทีเรียบนผิวหนัง ทีนี้ก็จะกลายเป็นการรบกวนคนรอบข้าง และท�าให้ตัวเองเสียบุคลิกได้ 

จากที่เคยเกลียดกลัวไขมัน หลายคนก็ยิ่งขยาดเข้าไปใหญ่ 
ความจริงแล้ว ไขมันนั้นมีทั้งโทษและประโยชน์ ขึ้นอยู่กับชนิด
และปริมาณที่เลือกบริโภค 

อธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับไขมัน 4 ชนิดดังนี้ 1.ไขมันทรานส์ 
เป็นไขมันแปรรูปจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนในน�้ามันพืช 
ท�าให้มีคุณสมบัติเหมือนกรดไขมันอิ่มตัว แต่เลวร้ายกว่ามาก 
2.กรดไขมันอ่ิมตัว มีอยู่ในเน้ือสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เนย ชีส   
3.กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน มีกรดไขมันโอเมก้า 3 และ 6 สูง 
พบในปลาทะเล พืชจ�าพวกถั่วเมล็ดแห้ง และธัญพืชบางชนิด 
ข้อดีคือช่วยลดไขมันร้าย LDL 4.กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว  
อนันีด้สีดุ ช่วยเพ่ิมไขมันดี HDL พบในพชืประเภทถัว่ อาโวคาโด 
ผลมะกอก งา เมล็ดแฟล็กซ์ และคาโนล่า 

อันท่ีจริงแล้ว ร่างกายเราต้องการไขมัน โดยเฉพาะไขมัน  
ในข้อ 3 และ 4 ที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ มาดูว่ามีอะไรบ้าง

• ช่วยดูดซึมวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมัน 

Text : Morning dew

Text : น�้ำค้ำง

อย่าง A, D, E และ K จึงมีค�าแนะน�าเวลาบริโภคผักบางชนิด 
เช่น แคร์รอต ควรท�าให้สุกและปรุงกับน�้ามันสักเล็กน้อย         
จะท�าให้ร่างกายดูดซึมวิตามินเอในแคร์รอตได้ดีขึ้น

• ท�าให้อิ่มนาน เนื่องจากไขมันย่อยช้ากว่าอาหารประเภท
แป้ง จึงท�าให้ไม่หิวเร็วหรือบ่อย ท�าให้ลดความอยากอาหาร 
และอาจท�าให้ลดน�้าหนักลงได้ในบางคน

• ท�าให้น�้าตาลในเลือดไม่พุ่ง โดยเฉพาะเวลารับประทาน
อาหารประเภทแป้ง หากมไีขมันดเีข้าไปเสรมิสกัเลก็น้อย จะช่วย
ชะลอการดูดซึมน�้าตาลเข้าสู่กระแสเลือดให้ช้าลง

มาถึงค�าถามที่ว่าในแต่ละวันเราควรบริโภคไขมันมากน้อย
เพยีงใดจงึจะพอต่อความต้องการของร่างกาย อนันีอ้าจจะไม่มี
ตวัเลขท่ีตายตวัเพราะขึน้อยูก่บัเพศ วยั กจิกรรม และไลฟ์สไตล์
ของแต่ละคน และขึ้นอยู่กับว่าคนคนน้ันก�าลังอยู่ระหว่างการ
ลดน�้าหนักหรือไม่ แต่โดยส่วนใหญ่นักโภชนาการมักแนะน�า
ส�าหรับผูใ้หญ่ทัว่ไปควรบรโิภคไม่เกนิ 30 เปอร์เซน็ต์ของพลงังาน 

2,000-2,500 แคลอรท่ีีร่างกายได้รบัในแต่ละวัน หรอืคดิเป็นน�า้หนกั
ไขมนัก็ระหว่าง 65-85 กรัมต่อวนั ส่วนคนท่ีก�าลงัลดน�า้หนกั ควร
บรโิภคน้อยกว่า 20 เปอร์เซน็ต์ของพลงังาน 1,200-1,800 แคลอรี
ที่ได้รับ คิดเป็นน�้าหนักไขมันก็ประมาณ 40-60 กรัม เป็นต้น

การต้องมานั่งค�านวณปริมาณไขมันอาจดูยุ่งยาก ให้จ�าแบบ
ง่ายๆ ว่า น�า้มัน 1 ช้อนโต๊ะประมาณ 20 กรมั มาการนี 2 ช้อนชา
เท่ากับ 10 กรัม อาโวคาโด 1 ผลให้ไขมันราว 40 กรัม นมพร่อง
มันเนย 1 แก้วมีไขมันประมาณ 70 กรัม ถั่ว 1 ก�ามือ (30 กรัม) 
ให้ไขมัน 15 กรัม เป็นต้น ส�าหรับคนท่ีต้องการบริโภคไขมัน     
แต่พอประมาณ ไม่ให้มากล้นเกิน ก็ต้องรู้จักเลือกอาหารด้วย 
เช่น เลือกอาหารนึ่ง ย่าง ต้มแทนอาหารทอด เลือกน�้ามันที่มี
กรดไขมันไม่อิ่มตัวติดครัวไว้ อย่างไรก็ตาม น�้ามันก็คือน�้ามัน   
ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ให้พลังงานสูงทั้งสิ้น สิ่งที่ต้องท�าคือ  
การรับประทานแบบสมดุล ไม่มากเกินหรือไม่น้อยเกินไป          
แบบนั้นแล้วจึงจะได้ประโยชน์จากมัน 

Good life

fit and fab

สาวๆ จึงควรงดแต่งหน้า

ไขมัน

เวลาออกก�าลังกาย

ดี   ร้ายอยู่ที่เลือก
ก�ำลังกลำยเป็นกระแสเมื่อกระทรวงสำธำรณสุขประกำศห้ำม

ผลิต จ�ำหน่ำย และน�ำเข้ำกรดไขมันทรำนส์ ทั้งนี้ สืบเนื่องมำจำกผลกำรศึกษำ

ที่ระบุกรดไขมันชนิดนี้เพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด
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ศิรสำ มังคละพฤกษ์ สาวเจ้าของโรงแรมเล่าว่า โรงแรมแห่งนี้ได้แรงบันดาลใจการออกแบบตกแต่งจากบ้านคุณยายของเธอเอง โดยทุก

ครั้งที่ไปบ้านคุณยายจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น ความสุขใจ จึงอยากหยิบความรู้สึกนี้มาไว้ในโรงแรม ซึ่งโรงแรมบูติกแห่งนี้เป็นผลงานการ

ออกแบบของ Terra Architects บริษัทของคุณพ่อเธอเอง บริเวณชั้น 1 เป็นที่ตั้งของล็อบบี้โรงแรมที่ตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้เก่าจาก

บ้านคุณยาย เช่น ขวดยาฝรั่งรูปทรงต่างๆ ปิ่นโต เครื่องจักสาน รวมถึงจาน ชาม เฟอร์นิเจอร์เก่าอย่างตู้ โต๊ะ เก้าอี้ถูกน�ามารีเมกใหม่ เช่น 

ทาสี และบุผ้าเพื่อให้ดูสวยงาม กรอบหน้าต่างและประตูเองก็เป็นวัสดุจากบ้านต้นแบบที่น�ามาพัฒนาให้ดูทันสมัยขึ้น 

ทัง้นี ้โรงแรมคมุโทนด้วยสเีขยีวซึง่เป็นสจีากผ้าม่านบ้านคณุยาย มกีารปรบัโทนสใีห้ซอฟต์กว่าสต้ีนฉบบัเพือ่ให้รูส้กึถงึความอบอุน่ พืน้ที่

บริเวณชั้น 1 นอกจากเป็นล็อบบี้แล้วยังเป็นคาเฟ่ด้วย โดยเปิดมารองรับความต้องการของคนที่ก�าลังมองหาคาเฟ่ที่เสิร์ฟเครื่องดื่ม ขนม 

และอาหารไทย มีห้องเล็กๆ ให้นั่งส�าหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

เมื่อเดินขึ้นบันไดเพื่อไปยังห้องพักจะเห็นการตกแต่งด้วยกระจกทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม พร้อมด้วยภาพสวยๆ ในกรอบขนาดต่างๆ 

ป้ายเลขห้องเป็นงานคอลลาจจากโปสต์การ์ดเก่า ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการเขียนโปสตก์าร์ดถึงคุณยาย ห้องพักแต่ละห้องแม้ให้กลิ่นอาย

สไตล์ลอฟต์ อินดัสเทรียลเหมือนกัน แต่กระเบ้ืองและของตกแต่งกลับแตกต่างกันไป บางห้องมีระเบียงให้ออกไปดื่มด�่ากับความซิวิไลซ์

ของย่านทองหล่อ และมีห้องน�้าที่ใช้ผ้าม่านกั้นแทนประตู ซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่ไม่อยากให้ผู้เข้าพักรู้สึกอึดอัดจนเกินไป 

ส�าหรับห้องพักที่เป็นไฮไลต์ของโรงแรมบรรยากาศบ้านคุณยายแห่งนี้ คือ ห้องพักใต้หลังคาที่เมื่อปีนบันไดลิงบริเวณระเบียงห้องขึ้นไป

จะพบกับดาดฟ้าส่วนตวัทีม่าพร้อมโต๊ะ เก้าอี ้และสวนเล็กๆ เนือ่งจากบนดาดฟ้าไม่มีไฟฟ้าจึงมตีะเกียงให้จดุสร้างแสงสว่าง ได้ฟิลโรแมนตกิ

ไปอีกแบบ

“โรงแรมอบอุ่นออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ เข้ากับยุคสมัย คนรุ่นใหม่จึงเข้าถึงง่าย และด้วยในย่านนี้ยังไม่มีโรงแรมที่ออกแบบเหมือน

เรา จึงท�าให้ได้รับความสนใจค่อนข้างมากทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทั้งนี้ด้วยความที่เราท�าโรงแรมจากความรู้ความถนัด

ที่มี กอปรกับน�าเฟอร์นิเจอร์เก่าบ้านคุณยายมาตกแต่ง จึงช่วยประหยัดงบในการท�าธุรกิจได้มาก เพราะไม่ต้องจ้างทีมออกแบบและไม่ต้อง

ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่” 

ซ.สุขุมวิท 49/6
 www.terraarchitectsbkk.com
 oboonboutiquehotel
 oboonhotel

อบอุ่น
โรงแรมบรรยากาศบ้านคุณยายในทองหล่อ

เมื่อพูดถึงย่านไฮโซฮย่างทองหล่อ

แน่นอนว่าต้องนึกถึงคาเฟ่ ร้านอาหาร

และโรงแรมสุดหรู แต่รู้หรือไม่

ในย่านนี้ยังมีโรงแรมบูติกเล็กๆ

ที่อบอวลด้วยความรู้สึกอบอุ่น

คล้ายไปเยือนบ้านคุณยายซ่อนตัวอยู่

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาหลักพันต้นๆ

ที่ต้องจ่ายเมื่อเข้าพักก็ถือว่าคุ้มค่า

กับความอุ่นอกอุ่นใจที่ได้รับ
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ANO’s WONDER ‘HORROR’ LANDTHE LAB

NagOMI
ปรุงทุกเมนูญี่ปุ่นโดยเชฟกระทะเหล็ก

ร้านอาหารญี่ปุ่นรสดั้งเดิมที่อบอวลด้วยกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นโบราณ ทุกเมนูอาหารปรุง และ

ตกแต่งจานโดยเชฟกระทะเหล็ก วัตถุดิบทั้งหมดคุณภาพระดับพรีเมียม น�าเข้าจากแหล่งที่ดีท่ีสุด  

ในแดนปลาดิบ การันตีความสดใหม่ทุกวัน ส�าหรับใครที่ไม่สะดวกมาน่ังรับประทานที่ร้านสามารถ

ใช้บริการดิลิเวอรีของทางร้านได้

Omakase Course คือ คอร์สอาหารที่เชฟรังสรรค์เมนูข้ึนตามงบประมาณที่ลูกค้ามี โดย         

แต่ละคอร์สมีจ�านวนเมนูอาหารไม่เท่ากัน ส�าหรับคอร์สอาหารที่รีวิวนี้ ประกอบด้วย Sashimi ที่มีทั้ง

เอนกาวะ โฮตาเตะ ปลาไท ฮามาจิ และกุ้งโบตั๋น Temari Sushi มีหลากหลายหน้า เช่น ซาบะ 

แซลมอน และกุ้ง Hokkaido Kaki&Hokkaido Hotate Fried หอยนางรมและหอยเชลล์จาก      

ฮอกไกโดทอด รับประทานคู่ซอสส�าหรับอาหารทอด Wagyu Hotate Salmon Tataki หอยเชลล์  

และแซลมอนสับพันด้วยเน้ือวากิวเกรด A5 ท็อปด้วยไข่กุ้งและวาซาบิ เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรพิเศษ   

จากทางร้าน และเมนูปิดท้าย Gindara Yaki ปลาหิมะเนื้อนุ่มฉ�่าย่างซีอิ๊วญี่ปุ่นรสหวานก�าลังดี

ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่มาพร้อมเทรนเนอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก�าลังกายและมี

ประสบการณ์ในการใช้เครือ่งมือมาออกแบบ

โปรแกรมการออกก�าลังกายให้เหมาะกับ

แต่ละคน ที่นี่มีทั้งคลาสออกก�าลังกาย 

Personal Training, Group Class Training 

พร้อมโปรแกรม Back to Back ส�าหรับ  

ผู้มีเวลาออกก�าลังกายน้อย และ Private Group Training รวมกลุ่มกับเพื่อนได้ 2-9 คน 

นิทรรศการเดี่ยวคร้ังแรกของศิลปินสาวมาก

ความสามารถ เนะ อโณทยั น�าเสนอมุมมองใหม่ที่

เนรมติวนัร้ายๆ ให้กลายเป็นวนัท่ีดีผ่านลายเส้น  

น่ารักๆ สไตล์ Doodle Art โดยศิลปินเชือ่ว่า แม้ต้อง

เจอเรือ่งร้ายอย่างเลีย่งไม่ได้ แต่หากมองในมมุที่

ต่างออกไปกส็ามารถรบัมอืได้ เพราะไม่ว่าอะไรก็

เป็นไปได้ในโลกของ ANO’s Wonder Horror Land

The Mave Café

ROCKeT X Café

PRINCe TheaTRe heRITaGe STaY

โรงแรมในโรงหนังเก่า       

ที่มาในคอนเซปต์ Heritage 

Stay โดยยงัคงไว้ซึง่เอกลกัษณ์

เดิมของโรงหนังปรินซ์ เช่น     

จอหนงัขนาดยกัษ์ทีใ่ช้งานได้จรงิ 

และหน้าต่างกระจกสด้ีานหน้า

ตึกสไตล์ Art Deco ที่หาชม  

ได้ยาก รวมทัง้ยงัน�าห้องส่วนตวั 4 ห้องมาตกแต่งตามยคุสมยั เพือ่บอกเล่าเรือ่งราว

แต่ละช่วงชีวิตของโรงหนังปรินซ์

ห้องอาหารสุดพรเีมยีมทีม่กีลิน่อาย

แฟชั่นและศิลปะแบบ Art Déeco เน้น

เสร์ิฟอาหารเมนเูรยีบง่าย แต่รบัประทาน

ได้ทกุวนัไม่รูเ้บือ่ จานซิกเนเจอร์ไม่ควร

พลาด ได้แก่ ข้าวหน้าเนื้ออบฮ่องกง 

โดดเด่นด้วยการคัดเนื้อบริเวณแก้มวัว

มาเคี่ยวในน�้าซุปสไตล์จีน เครปโรล   

ปูนิ่ม เมนูที่ผสมผสานระหว่างความ

อร่อยสไตล์ญี่ปุ่นและเม็กซิกันเข้าด้วยกัน และสปาเกตตีพริกแห้งปูรสเข้มข้น

ผูเ้ข้าใช้บริการ Co-Working 

Space ที ่Spaces จะได้ลิม้รส

ความอร่อยของเมนูอาหาร  

จานด่วนเพือ่สขุภาพ เช่น สลดั 

และแซนด์วชิ อกีทัง้ยงัมกีาแฟ

ชัน้ด ีน�า้ผลไม้คัน้สด ขนมอบ

สดใหม่ และของว่างทีผ่่านการ

คดัสรรจาก Rocket X ท่ีใส่ใจ

ทุกเมนูสุขภาพมาเติมพลังในการเริ่มต้นวันไปพร้อมกับไอเดียใหม่ๆ

Pullman Bangkok Hotel G ถ.สีลม
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2561

 pullmanbangkokhotelGชั้น 2 ตึก RSU ซ.สุขุมวิท 31
 0-2662-1618   www.thelabbangkok.com   TheLabBKK

โครงการ 88 หน้าหมู่บ้านนันทวัน ถ.ศรีนครินทร์
เปิดบริการ 11.00-14.30 น. และ 17.00-22.00 น.

 09-8268-2327  nagomibkk

Maven Bangkok Hotel ชั้น 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
เปิดบริการทุกวัน 06.30-22.00 น. 

 โทร. 0-2073-0999   www.mavenbangkok.com

ถ.ศรีเวียง
 0-2090-2858, 06-2591-2288   www.princeheritage.com

ชั้น 3 โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ ใกล้ BTS พระโขนง
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น.

 www.spacesworks.com
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ศริพิงษ์ สมบรูณ์ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ด-ีแลนด์ กรุ๊ป จ�ากดั ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์

ชั้นน�าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “D-inspire 

Space รวมพลงัคนดี ส่งต่อพืน้ท่ีสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการ “คนด ีดี-แลนด์” (ปันสุข 

ก็สุขใจ) ล่าสุดได้น�าทีมพนักงาน ลูกบ้าน ชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมท�ากิจกรรม CSR 

ซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น เทศบาลต�าบลบ้านปลวกแดง 

อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับส่งเสริมสุขภาพ   

และสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน

กจิกรรมในครัง้นีม้าจากแนวคดิการปรบัปรงุสวนสขุภาพปลวกแดงให้มพีืน้ทีใ่นการ

ออกก�าลงักายตามช่วงอายคุนในรปูแบบ Multi-Generations Space ซึง่ได้แก่ Kid Life 

Space พื้นที่เด็กเล่นส�าหรับเด็กและเยาวชน Teen Life Space พื้นที่ออกก�าลังกาย

ส�าหรบัวยัรุน่และวยัท�างาน และ Elders Life Space พืน้ท่ีบรหิารร่างกายส�าหรบัผู้สูงอายุ

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม “Exclusive Talk ปั้นแบรนด์อาหารอย่างไรให้เปรี้ยง!!!” กิจกรรมดีๆ 

ส�าหรับสมาชิก Privilege SME Thailand Club ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 งานนี้นอกจากจะได้ชิมอาหาร  

อร่อยๆ จากฝีมือฟูด้สไตลิสต์ชือ่ดังอย่าง ขาบ-สทุธพิงษ์ สรุยิะ แล้ว ยงัได้ความรูท้างธรุกจิกลบัไปอกีด้วย 

อ่ิม สขุ สนกุสนานไปตามๆ กัน ณ ร้านเจีย๊บรสดเีดด็ สยามสแควร์วัน ซอย 2 สนใจเข้าร่วมกจิกรรมดีๆ  

แบบนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2270-1123-4 ต่อ 115 หรือ 08-4555-0803

ดี-แลนด์ฯ จัดกิจกรรม d-inspire Space

exclusive Talk ปั้นแบรนด์อาหารอย่างไรให้เปรี้ยง
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Society

เอไอเอ ประเทศไทย สานต่อกิจกรรมการฝึกทกัษะฟตุบอลให้แก่เยาวชนไทย ภายใต้โครงการ “เอไอเอ ฟตุบอล คลนิกิ” 

ประจ�าปี 2561 โดยปีนีถ้อืเป็นปีที ่7 ทีเ่อไอเอได้จดักจิกรรมดีๆ  เพือ่ตอบแทนสงัคมไทย และเน่ืองในปีแห่งการเฉลมิฉลอง

ปีที่ 80 ในการอยู่เคียงข้างคนไทย เอไอเอได้เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 8-12 ปี กว่า 1,200 คน จาก 80 โรงเรียนในจังหวัด

เชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้เรียนรู้ และลงสนามฝึกทักษะฟุตบอลระดับมาตรฐาน กับทีม  

ผู้ฝึกสอนระดับมืออาชีพแบบเข้มข้น ด้วยความมุ่งม่ันในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้รับการปลูกฝังพื้นฐานที่ดี                

ในดา้นการกีฬา และพฒันาทักษะเพือ่กา้วไปสู่การเปน็นักกีฬาฟตุบอลในระดับอาชพี อีกทั้งเปน็การตอกย�้าค�ามั่นสัญญา

ของเอไอเอที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives) 

งานน้ี ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจงัหวัดเชยีงใหม่ พฒิุพงศ์ ศริมิาตย์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ซ่ึงงานในครัง้นี้  

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทีมผู้ฝึกสอนจาก       

โรงเรียนวชิราลัย และบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น โดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันเสาร์ที่                

14 กรกฎาคมที่ผ่านมา

เอไอเอ เดินหน้าสานฝันเยาวชนไทยต่อเนื่อง ปีที่ 7
กับ “เอไอเอ ฟุตบอล คลินิก 2018”
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Text : Yuwadi.S / Photo : Pae Yodsurang

นครนายก

ตามล่าหาความเขียว

เที่ยวหน้าฝน
สไตล์กรีน
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ปักหมุด 1

อ่างเก็บน�้าวังบอน 

ลองหลบัตานกึภาพอ่างเกบ็น�า้สวยๆ กว้างใหญ่ มภีเูขาตระหง่าน

อยู่ด้านหลังเป็นแบ็กกราวนด์ มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยต้นไม้    

ทีค่อยให้โอโซน สดูอากาศสดชืน่ได้เตม็ปอดอย่างทีไ่ม่รูส้กึในกรงุเทพฯ 

นีแ่หละคอือ่างเกบ็น�า้วงับอน โดยอ่างเกบ็น�า้แห่งนีเ้ปิดให้คณุสามารถ

เข้ามาตัง้แคมป์ นอนชวิชวิ ชมววิธรรมชาต ิตอนกลางคนืจะได้มอง

เห็นดาวนับพันดวงท่ามกลางความเงียบสงบ ในช่วงกลางวันก็มี

กจิกรรม ไม่ว่าจะเป็นกระโดดน�า้ เล่นน�า้ พายเรอืแคนอูอกไปกลางน�า้ 

สัมผัสธรรมชาติในมุมที่ต่างออกไป หากว่าคุณยังมีแรงเหลือ          

ยังสามารถพายเรือแคนูไปได้ไกลถึงอีกฝั่งจะพบกับน�้าตกเล็กๆ ท่ี

ไหลลงมาจากเขาใหญ่ อ่างเก็บน�้าแห่งนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับ

คนที่มองหาสถานที่หย่อนใจ ไม่ไกลจากเมืองกรุง 

ปักหมุด 2

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
ศนูย์ภมูริกัษ์ธรรมชาต ิได้รบัพระราชทานชือ่จากสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีถกูก่อตัง้ขึน้โดยส�านกังานมลูนธิิ

ชัยพัฒนา ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเป็น

สถานท่ีถ่ายทอดความรู้ และรวบรวมโครงการพระราชด�าริต่างๆ 

ทั้งด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านพลังงาน

ให้ผูค้นทีม่าเยอืนได้เห็นภาพชดัเจนมากขึน้ อีกทัง้ยงัเน้นคอนเซปต์ 

“Play&Learn” เท่ากับค�าว่าเพลิน น่ันคือการที่ผู้คนมาเยือนที่น้ี    

จะได้รับความรู้ ได้ทดลอง ลงมือท�าด้วยตนเอง จนเกิดเป็นความ

เข้าใจและความเพลิดเพลินในที่สุด ที่นี่จึงกลายเป็น “พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาตทิีม่ชีวีติ” ภายในเตม็ไปด้วยความเขยีวขจขีองต้นไม้นานา

พันธุ์ เหมาะส�าหรับคนที่ชอบท�าสวน ปลูกต้นไม้ ท�าการเกษตร     

คณุจะได้เหน็วธิกีารท�าเกษตรแบบพอเพยีงของในหลวง รชักาลที ่9 

อีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปมากมายที่รอคุณอยู่  

Travel

เมื่อฤดูฝนมาเยี่ยมเยือน

หยดน�้าที่ตกลงจากฟ้า

กระทบกับต้นไม้ใบหญ้า

ท�าให้มองไปทางไหนก็ดูสดชื่น

มีกลิ่นดินชื้นๆ เคล้ากลิ่นฝน

หลายคนเริ่มมองหา

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ในช่วงหน้าฝน

ปักหมุด 3

น�้าตกสาริกา 
หน้าฝนแบบนี ้สถานทีเ่ทีย่วจ�าพวกน�า้ตกเป็นช่วงเวลาทีน่่าเทีย่ว

ทีส่ดุ เนือ่งจากน�า้เยอะ เหมาะส�าหรบัการมาพกัผ่อนแถมบรรยากาศ

โดยรอบยงัสดช่ืน มองไปทางไหนกเ็หน็แต่สเีขียวสดใส หนึง่ในน�า้ตก

ยอดฮิตของจังหวัดนครนายกคงหนีไม่พ้นน�้าตกสาริกาท่ีมาเที่ยว   

ได้ง่ายทั้งครอบครัว ไม่ต้องเดินขึ้นเขาไกลมากเท่าไหร่ ก็สามารถ

เล่นน�า้ได้เลย มีทีน่ัง่อยูข้่างๆ เหมาะส�าหรบัการมานัง่ปิกนิกในวันสบายๆ 

อย่างวันเสาร์-อาทติย์ ถ้าไม่รูจ้ะไปเทีย่วทีไ่หนกเ็ซร์ิช GPS แล้วขบัรถ

ตรงดิ่งมาน�้าตกสาริกา ชมธรรมชาติสวยๆ สูดอากาศดีๆ กันให้

เต็มปอด ส่วนใครที่อยากจะผจญภัยแบบ Adventure หน่อยก็

สามารถเดนิเท้าขึน้ไปยังน�า้ตกชัน้ต่อไปได้ โดยน�า้ตกสารกิามถึีง 9 ชัน้ 

ในแต่ละชั้นก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป รับรองได้ว่า 

นอกจากจะสุขใจจากธรรมชาติสวยๆ แล้วคุณจะต้องได้รับ         

ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับบ้านแน่นอน   

บางคนอาจคิดว่าฝนเป็นอุปสรรคต่อการท่องเท่ียวแต่แท้ที่จริง

แล้วฤดูฝนกลับท�าให้หลายสถานที่นั้นสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม       

โดยเฉพาะจังหวัดนครนายก ซึ่งเต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ ยิ่งช่วงหน้าฝน น�้าตก ภูเขา และ

อ่างเก็บน�้า ยิ่งสวยขึ้นเป็นทวีคูณ แถมใครท่ีรักการท�ากิจกรรม      

ผจญภัยในธรรมชาติ คงจะต้องหลงรักจังหวัดเล็กๆ ท่ีเขียวขจี     

อย่างนครนายกแน่นอน
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ขอขอบคุณ

ปักหมุด 4

วัดจุฬาภรณ์วราราม 

วัดจุฬาภรณ์วรารามอีกหนึ่งปักหมุดสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่

ของจังหวัดนครนายก ด้วยความสวยงามอลังการของอุโมงค์ซุ้มไผ่

ที่ทอดยาวเป็นทางเดินร่มรื่น ท�าให้ใครๆ ต่างก็อยากจะมาสัมผัส

ด้วยตาตัวเองสักครั้ง ความน่าตื่นตาตื่นใจนี้ท�าให้ใครหลายคน      

นึกย้อนไปยังสถานที่เที่ยวของประเทศญี่ปุ่นอย่างป่าไผ่แต่ไม่ต้อง

บนิไปไกลกส็ามารถเทีย่วได้เหมอืนกนั หลงัจากจอดรถเสรจ็เรียบร้อย 

อุโมงค์ซุ้มไผ่จะอยู่ข้างลานจอดรถ คุณสามารถหยิบกล้องข้ึนมา  

ถ่ายภาพ Portrait ด้านหลังมีทิวไผ่เป็นแบ็กกราวนด์ ไม่ว่าจะมอง

ไปทางไหนกร่็มรืน่ ดสูบายตา หลังจากชมววิซุม้ไผ่เสรจ็แล้วก็อย่าลมื

ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังที่หมายต่อไป 

ปักหมุด 5

เอเดนฟาร์ม
เอเดนฟาร์มเป็นแหล่งแฮงเอาต์สดุชกิ ขบัรถไม่ไกลจากกรงุเทพฯ 

ก็ถึงแล้ว โดยทีเ่อเดนฟาร์มแห่งน้ีมีสนิค้าเพือ่สุขภาพ ผกัปลอดสารพษิ

ต่างๆ จ�าหน่าย และหากว่าคุณเริ่มหิวก็มีซุ้มขายอาหารชื่อดัง      

ของจังหวัดนครนายก เช่น กุยช่ายบ้านนา หรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยว

ก็มีให้คุณได้เลือกสรร นอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟเล็กๆ ตั้งอยู่ริม    

ทุ่งนา ซึ่งเป็นจุดไฮไลต์ของเอเดนฟาร์ม ให้คุณได้เดินทอดสายตา 

ชมวิวทุ่งนาแบบใกล้ชิดบนสะพานไม้สุดคลาสสิกที่ยาวออกไป        

ในท้องทุ่ง ไม่ว่าจะถ่ายรปูมมุไหนก็สวย เมือ่คณุเดนิชมววิบนสะพาน

จนหน�าใจแล้ว ยังมีเรือให้พายเล่น ชมวิวสวยๆ ของเอเดนฟาร์มได้

ในอีกมุมหนึ่งด้วย 

ปักหมุด 6

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ 

หากว่าคณุก�าลงัมองหาแหล่งขายต้นไม้ ดอกไม้ พนัธุไ์ม้ทีร่วมไว้

แบบครบครัน ต้องมาท่ีนี่เลย หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ ตั้งอยู่ท่ี   

คลอง 15 บนถนนรังสิต-นครนายก โดยหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ

แห่งนี้จะเป็นถนนเส้นยาวที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงที่ขาย

ต้นไม้และไม้ดอกเต็มไปหมดจนเลือกซื้อไม่ถูก แถมแต่ละร้านยังมี

การจัดวางอย่างน่ารักเหมาะส�าหรับการหยิบกล้องออกมาถ่ายรูป

ชิกๆ เก็บไว้อีกด้วย เมื่อคุณเลือกซื้อต้นไม้เสร็จเรียบร้อย บนถนน

เส้นนี้ยังมีร้านกาแฟและร้านอาหารริมคลองให้เลือกนั่งชิวอีก       

หลายร้านเลยทีเดียว เช่น ร้านกาแฟกับต้นไม้ ร้านกาแฟ                

สวนป้าอินทร์ เป็นต้น 

สถานที่ท่องเที่ยวที่เราหยิบยกมาให้คุณในวันนี้ยังเป็นเพียงแค่

น�้าจิ้มเล็กๆ น้อยๆ ของจังหวัดนครนายก ซึ่งยังมีอีกหลายสถานที่

เที่ยวที่น่าสนใจ หากว่าวันหยุดที่จะถึงนี้ของคุณไม่รู้ว่าจะไปไหน   

พาครอบครวัหรือชวนเพือ่นมาชวิชวิทีจ่งัหวดันครนายกกเ็ป็นไอเดยี

ที่ดีไม่น้อยเลยล่ะ รับรองว่าคุณจะต้องได้รับท้ังความสุขและความ

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

ช่วงนี้การเงินจะไม่นิ่ง และไม่เหมาะจะลงทุนอะไรหนักๆ ควร
ชะลอเรือ่งการลงทุนไปก่อนในช่วงนี ้และเร่ืองงานควรระวงัปัญหา
กับเพื่อนร่วมงาน มีเหตุให้วุ่นวายแบ่งแยกหลายฝักหลายฝ่าย 
ต้องพยายามท�างานในส่วนของตัวเองไปให้ดีที่สุด และพยายาม
หลีกเลี่ยงการปะทะคารมให้มากที่สุด เดินสายกลางไม่เข้าข้าง
ใคร อยู่กับตัวเองดีที่สุดแล้ว

คนราศีกุมภ์ ต้องเข้มแข็งให้ถึงขั้นสุด รับมือกับทุกปัญหาที่จะ
โถมประดังเข้ามา พยายามใช้ศิลปะและการมีสติในการจัดการ
กับอุปสรรคและการใช้ชีวิตให้มากที่สุด ระวังความรักที่เปิดเผย
ไม่ได้ การรักกับคนมีพันธะ หรือไม่ก็คุณมีพันธะอยู่แล้วแต่ไป
แอบชอบใคร ท�าให้อึดอัดใจ แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้

ช่วงนี้คุณอยากที่จะปลีกวิเวกจากเพื่อนฝูงและสังคม มีความ
อยากมีโลกส่วนตัวไม่อยากยุ่งกับใคร เอาเป็นว่าถ้าเหนื่อยนัก      
ก็พักใจสักระยะ เป็นการชาร์จแบตฯ ให้คุณเดินหน้าต่อไป       
ด้วยพลังท่ีเต็มเปี่ยม และช่วงนี้ถ้ามีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในเร่ือง      
การงาน ขอให้คุณก้าวไปถึงแม้จะอยู่ในความไม่แน่นอนอยู่บ้าง
แต่ก็ดีกว่าย�่าอยู่กับที่

ระวังความเครียด ความกดดัน ที่แฝงอยู่ภายในที่คุณไม่รู้ตัว      
โดยเฉพาะเรื่องงานท่ีต้องรับผิดชอบมากมาย งานมักไม่ค่อย     
คืบหน้า บางทีต้องชะลอบางโปรเจกต์บางอย่าง ซ่ึงคุณจะต้อง
จดัการอย่างรอบคอบให้มากท่ีสดุ และระมดัระวงัความผดิพลาด
ให้มากที่สุดด้วย

คณุยงัคงมองหาคนทีรู่ใ้จและเป็นก�าลงัใจให้คุณในช่วงนี ้แต่กย็งั
ไม่ได้ดัง่ใจ คนท่ีเข้ามาก็ไม่ถูกใจ คนท่ีถูกใจก็ยงัไม่มาสักที คงจะ
ต้องท�าใจไปก่อนในช่วงนี้ คนพฤษภยังมีเสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย     
เปิดใจและศึกษานิสัยใจคอของคนที่เข้ามา แล้วสักวันจะชัดเจน
ขึ้นเอง เรื่องการงาน การเงินต้องออกแรงเยอะหน่อยถึงจะได้มา
ตามเป้า อย่าเพิ่งท้อไปก่อน

ภาระที่ต้องแบกไว้ท�าให้คุณอึดอัดใจกับรายได้และรายจ่าย          
ที่ไม่สมดุล หรือคนที่มาช่วยใช้ช่วยจ่าย แต่ไม่ได้ช่วยหา บางคน
จะเจอภาระในครอบครวั ราศเีมถุนบางคนช่วงนีต้กงานบ้าง หรอื
ค้าขายอะไรกย็งัไม่ได้ก�าไรอย่างทีจ่ะเป็นไปได้ ช่วงนีค้วรจะต้อง
ใช้ในสิ่งที่จ�าเป็นจริงๆ ความอดทน ขยัน และท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 
จะท�าให้ชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอน

ราศีกรกฎ ท่านใดที่อยู่ในต�าแหน่งผู้บริหารก็จะประสบความ
ส�าเร็จในต�าแหน่ง ได้โอกาสความก้าวหน้าเด่นชัดขึ้น ใครเป็น
เจ้าของกิจการ ธุรกิจการงานก็จะก้าวหน้าม่ันคง ส่วนถ้าเป็น    
ลูกน้องลูกจ้างจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่ก็ขอให้คุณ
ท�าให้ดีที่สุด ความมุ่งมั่นของคุณท�าให้ผู้ใหญ่เจ้านายจะไว้ใจ   
และมอบหมายงานให้คุณมีความก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้น

ท�างานของคุณให้ดีที่สุด รับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุด มีวินัย และ
ความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ แล้วผลลัพธ์ความส�าเร็จจะตามมา
แน่นอน ส่วนใครทีม่กีารสอบการแข่งขนั จะประกาศผลช้าหน่อย 
แต่ก็จะได้ข่าวดีในที่สุด เรื่องความรักยังมีเรื่องระหองระแหงกัน
อยู่บ้าง ควรระวังปัญหาความหึงหวง หรือล�้าเส้นความเป็น      
ส่วนตัวกันมากเกินไป ลดละความระแวงต่อกันจะดีมาก

หลายคนอยากจะได้งานทีท่�าแล้วมีความสุข จงึจะเริม่มองหางาน
ใหม่ หรือคิดถึงอนาคตที่ควรจะเปลี่ยนไป มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
แต่คงต้องใช้เวลาและรอจังหวะที่เหมาะสม ช่วงนี้ให้หาข้อมูล
ส�าหรับงานท่ีคุณคิดว่าใช่ส�าหรับคุณ แล้วค่อยมานั่งทบทวน     
และตัดสินใจอีกครั้ง อย่าเพิ่งใจร้อน

เรือ่งความรกัจะมกีารพฒันามากขึน้ ใครทีก่�าลงัเริม่คบหากนัจะมี
ความหวังเรื่องอนาคตร่วมกัน ส่วนคนที่คบหากันมานานจะเริ่ม
ขยับขยายเรือ่งธรุกิจการงาน มาเก่ียวข้องกันมากข้ึนท�าให้มคีวาม
ก้าวหน้าในเรื่องของความรักและการงานไปพร้อมๆ กัน ช่วงนี้
ชาวราศตีลุย์เพิม่ความเข้มแขง็ทีหั่วใจตวัเอง เชือ่มัน่ในศกัยภาพ
ของตัวเอง รับรองความส�าเร็จไม่ไกลเกินเอื้อม

ไม่ต้องห่วงในแง่เงินขาดมือ ถ้ามีปัญหาจริงๆ ก็จะเอาตัวรอด    
จนได้ คณุจะบรหิารจดัการในการรกัษาทรพัย์สนิได้อย่างถกูต้อง
ตามท่ีเหมาะท่ีควร หรือถ้าคุณมีใครช่วยเหลือดูแลเร่ืองการเงิน
ให้ก็จะไว้ใจได้ ผลประโยชน์ของคุณจะไม่สูญเสียไปไหน ที่มี
ปัญหาก็จะคลี่คลายได้

คูร่กัคูค่รองทีส่่งเสรมิกนัทางหน้าทีก่จิการงาน การมองทีค่วามมี
คุณสมบัติที่ดี หากมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างไร ก็ยังมีการ
ปรับความเข้าใจกันได้ การคุยกันอยู่ส่วนธุรกิจการงาน มีข่าวดี
เข้ามาอีกครั้ง จะเป็นเงินก้อนใหม่ๆ หรือช่องทางธุรกิจการงาน 
หากมีปัญหาอะไรติดขัดจะได้รับการแก้ไข หรือที่ท�าร่วมกับ     
เพื่อนฝูงคนรู้ใจ จะได้ก�าไรงามๆ
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Talk Awake

Text :  Ratchanee P.

ด้วยการแข่งขันที่สูงท�าให้หลายแบรนด์ออนไลน์พยายามหา

กลยุทธ์มาดงึดดูการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค กลยทุธ์หนึง่ทีเ่หมาะกบั

แบรนด์ออนไลน์และเหน็หลายแบรนด์น�ามาใช้ได้ผลดคีอื การ LIVE 

ขายสินค้าบนเพจเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ซึ่งข้อดีของการ LIVE 

นอกจากจะเป็นเรื่องความน่าเช่ือถือ เพราะจะได้เห็นสินค้าจริงว่า

มีหน้าตาอย่างไร ไม่ใช่แค่การเห็นจากภาพถ่ายท่ีบางคร้ังอาจถูก

ตกแต่งจนเกินจริง อีกท้ังยงัได้เห็นหน้าผู้ขายซึง่เป็นเหมอืนการยนืยนั

ตัวตนว่าผู้ขายมีตัวตนจริงแล้ว ที่ส�าคัญคือ การ LIVE ขายสินค้า   

ยงัเป็นเหมอืนกลยทุธ์ทางจติวิทยาทีเ่ล่นกับกิเลสของคนได้ดีอกีด้วย 

โดยปกติการกระตุ้นความอยากของลูกค้ามักจะเล่นกับค�าว่า 

จ�ากัด เช่น จ�านวนที่จ�ากัด เวลาที่จ�ากัด หรืออะไรที่พิเศษอื่นๆ ซึ่ง

การที่ประกาศว่าสินค้านี้มีจ�านวนจ�ากัด ก็ย่อมกระตุ้นความอยาก

ซึ่งต้องยอมรับว่าจริงๆ แล้ว เป็นการกระตุ้นด้วยอารมณ์มากกว่า

เหตผุล ไม่เชือ่ลองสงัเกตสว่ิาท�าไมการ LIVE จงึได้กลายเป็นช่องทาง

สร้างยอดขายหลักของหลายๆ แบรนด์ไปแล้ว 

เมือ่ลองคยุกบัผู้ประกอบการ มลฤด ีซือ่สุนทร เจ้าของชดุว่ายน�า้

ส�าหรับสาวไซส์เล็ก แบรนด์ MONSY เธอเองก็ใช้ช่องทาง LIVE     

เฟซบุก๊มาเป็นกลยทุธ์กระตุน้ยอดขายอยูเ่รือ่ยๆ โดยมกัจะท�าเม่ือมี

สนิค้าออกใหม่ ซ่ึงนอกจากจะน�าสนิค้านัน้มาโชว์พดูคยุด้วยแล้วเธอ

มักเล่นกับการจ�านวนจ�ากัด ภายในเวลาท่ีจ�ากัด กล่าวคือจะต้อง

โอนเงินมาภายในคืนนี้เท่านั้น ซึ่งเธอบอกว่าเป็นการกระตุ้นการซื้อ

ในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้ผลดี เพราะเธอจะสามารถปิดการขายได้     

ตามที่ตั้งใจทุกครั้ง  

ใครท่ีท�าแบรนด์ออนไลน์ วนันีค้ณุได้ลอง LIVE แล้วหรือยงั? 

อย่างที่เห็นกันว่าเดี๋ยวนี้มีแบรนด์ออนไลน์ผุดขึ้นกันมากมาย ขณะเดียวกันรู้สึกเหมือนกันไหมว่า

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคก็ดูเหมือนจะซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ

ซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าพลาดในครั้งนี้ ก็อาจ

จะไม่มีโอกาสอีกเลย ขณะเดียวกันการจ�ากัดช่วงเวลาซื้อ ช่วงเวลา

โอนเงนิจ่ายเงนิ เช่นว่าถ้าสนใจซือ้สนิค้านีจ้ะต้องโอนเงนิภายในวันนี้

เท่านั้น ก็เป็นตัวเร่งให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ดีทีเดียว เพราะหาก

ไม่โอนเงนิภายในช่วงนีก็้จะไม่ได้สินค้าทีห่มายตาเอาไว้ แถมถ้ายงัมี

การลดราคาเป็นพิเศษอีก ก็ยิ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค

อย่างมาก เพราะจะรูสึ้กว่าการซือ้ของลดราคานัน้มคีวามคุม้ค่า ทัง้ๆ 

ที่อาจจะยังไม่ได้มีความต้องการมากเท่าไหร่ก็ตาม 

จะเหน็ว่าการตลาดทีเ่ล่นกบัการกระตุน้ความอยากของผูบ้รโิภค 

เหมาะกับการ LIVE เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการได้เห็นตัวตนกัน

จริงๆ ได้ฟังเสียงที่จะเร้าอารมณ์ความรู้สึกท�าให้ผู้บริโภคเกิดความ

ต้องการทีท่�าให้ต้องรบีตดัสนิใจซือ้สนิค้า และโอนเงนิ ณ เวลานัน้ๆ 

กบัการกระตุ้นด้วยความอยาก
LIVE
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