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วันนี้ต้องยอมรับว่าพลังของโซเชียลมีเดียมีผลต่อผู้บริโภคอย่างเราๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เรื่องส่วนตัว หรือแม้แต่
การท�าการตลาดการขายของก็อาศัยช่องทางนี้ในการโฆษณาโปรโมตเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกันทั้งน้ัน ซ่ึงมีหลายเร่ืองราวหลายรูปแบบ
ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจท่ีถูกใจกระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นของผู้คน จนถูกแชร์ถูกไลค์เป็นไวรัลท่ีแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดความโด่งดังชั่วข้ามคืน ดังตัวอย่างเจ๊น�้า-ณัฐนัน ต้นศึกษา แม่ค้าขายออนไลน์ที่ไลฟ์สดเสนอขายสินค้าในสไตล์ของตนเอง
ไม่เหมือนใคร จนกลายเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว โดยข้อดีของการท�าให้เกิดเป็นไวรัลก็คือ ความรวดเร็วและการเข้าถึงคนหมู่มาก
เพราะใช้พลังของโซเชียลมีเดียในการกระจายข้อมูลข่าวสาร และที่ส�าคัญคือ ใช้ต้นทุนต�่า เพราะบางโพสต์ที่โดนใจคนอ่านคนดู       
จะถูกเอาไปแชร์ต่อๆ กันเองมากมายโดยไม่ต้องท�าอะไรเลย

แน่นอนว่าวิธีการตลาดเช่นนี้เหมาะกับ SME ที่ต้นทุนน้อย แต่กระน้ันก็ใช่ว่าเมื่อท�าแล้วจะประสบความส�าเร็จได้ง่ายๆ เพราะ      
ที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่เห็นโอกาสและแห่ท�ากันมากมายแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรตามมา ดังนั้น อะไรเล่าที่จะท�าให้โดนใจผู้บริโภคจนเกิด
การไลค์การแชร์ ค�าตอบที่ดูเหมือนง่ายแต่ท�ายาก นั่นก็คือต้องมีความคิดสร้างสรรค์เจ๋งๆ ที่จะสร้างความแตกต่าง เพื่อสร้างความ
โดดเด่นให้กับตนเอง ที่ส�าคัญต้องกล้าที่จะลองท�า และถ้าพลาดไม่ส�าเร็จแล้วก็อย่าท้อถอยท่ีจะลองอีกครั้ง...อีกครั้ง...อีกครั้ง           
แล้วสุดท้ายจะพบทางที่ใช่เอง

แตกต่าง-โดดเด่น-โด่งดัง

 
CREATIVE & IDEA 
POWERNAP LOUNGE ธุรกิจใหม่ส�ำหรับสำวชอบงีบ 

 
MARKETING 
กลยุทธ์ SEO จะช่วยเจอ Facebook Page ง่ำยข้ึนได้อย่ำงไร 

 
MONEY 
5 วิธีช่วยประมำณกำรกำรเงินมีประสิทธิภำพ และ เคล็ดลับประหยัดเงินของ 

SME อย่ำงสร้ำงสรรค์

   
SCOOP
Creative Marketing ตอบโจทย์กำรตลำด 4.0

SELF-EMPLOYED 
คุยกับ นิรชำ และ ชุติกำร ชินะรัตนกุล พ่ีน้องฝำแฝดกับกระเป๋ำแบรนด์ 

Lapin และ มัทนำ แสนยำประเสริฐ สำวเจ้ำของ Klungsee.Samadun 

แบรนด์ต่ำงหูสีเจ็บจ๊ีดสไตล์ Boho Chic

 

   
YOUNG MONEY MAKER
RHYMBA HILLS คลื่นลูกใหม่วงกำรชำมำเลเซีย

TECH STARTUP
เจำะเคล็ดลับ โอมิเซะ ว่ำที่ Unicorn แรกของไทย

INSPIRED ME
ควำมส�ำเร็จ Kayve จำกตัวตน หญิง-กรุณำ วัจนะพุกกะ
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ถ้าก้าวผ่านความกลัวได้
สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น

-- Marissa Mayer อดตีซอีโีอ Yahoo --

ทกุวนันีอ้นิเทอร์เนต็เป็นสิง่ส�าคญัทีข่าดแทบไม่ได้ ทกุๆ นาทบีนโลกออนไลน์มีการเคล่ือนไหว

อยู่ตลอด ล่าสุด Cumulus Media บริษัทผลิตงานแพร่ภาพและสื่อ น�าเสนอเกี่ยวกับความ

เคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ในเวลา 1 นาที ปี 2561 ดังนี้

ผู้ใช้ Facebook ล็อกอินเข้าระบบ 973,000 ครั้ง วิดีโอบน YouTube มียอดชม 4.3 ล้านวิว 

รูปภาพบน Instagram ถูกเลื่อนดู 174,000 ครั้ง ผู้ใช้ Twitter ทวีตข้อความ 481,000 ทวีต       

ภาพ Gif 25,000 ภาพถูกส่งใน Messenger 38 ล้านข้อความส่งใน WhatsApp จ�านวน           

การค้นหาใน Google สูงกว่า 3.7 ล้านครั้ง อีเมลถูกส่ง 187 ล้านฉบับ และยอดซื้อของออนไลน์

สูงถึง 862,823 ดอลลาร์สหรัฐฯ

มาลุ้นกันว่า ปีหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

จบัตา 3 เทรนด์เทคโนโลยขีองอิสราเอล

อิสราเอล ได้รับการขนานนามว่า ชาติแห่ง Startup 
เพราะมี Startup เกิดขึ้นมากมาย และด้วยเหตุนี้จึงมี
ปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากประเทศนี้           
3 เทรนด์คือ 

เทรนด์ที่หนึ่ง ผู้ผลิตรถยนต์แห่เข้าอิสราเอล หลังจาก 
Intel เข้าซ้ือ Mobileye ผู้น�าด้านเทคโนโลยีรถยนต์          
ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ในจ�านวนเงิน 15.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายก็เร่ิมเข้ามาด�าเนินการ      
ในดนิแดนนี ้ด้วยหวงัจะน�าเทคโนโลยทีีพ่ฒันาในอิสราเอล
ไปใช้กับรถยนต์ของตน

เทรนด์ที่สอง เพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีให้คน   
ในประเทศ เนื่องจากมีบริษัทข้ามชาติมาเปิดในอิสราเอล
ค่อนข้างมาก รฐับาลและสถานศกึษาจงึเร่งสร้างเสรมิความ
สามารถด้านเทคโนโลยีให้กับประชากร เพื่อให้สามารถ
ต่อกรกับบรษิทัชาติอืน่ได้ และก้าวขึน้เป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี
ของโลกในอนาคต

เทรนด์ที่สาม เทคโนโลยีท�าให้เกิดการรวมกัน จากการ
เติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอิสราเอลส่งผลให้    
ชาวอาหรับ ชาวยิวนิกายออร์ธอดอกซ์ และผู้หญิงท�างาน
ร่วมกันมากขึ้น แตกต่างจากเมื่อก่อนที่บุคคลเหล่านี้จะ     
ไม่ท�างานร่วมกัน

ประเทศเล็ก แต่ความสามารถไม่เล็ก

แค่มหีวัการตลาด รกัการท�าธรุกจิ และมเีงนิทนุกส็ามารถเป็นผูป้ระกอบ
การได้ แต่ถ้าจะเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพต้องมีไลฟ์สไตล์เหล่านี้

รักการออกก�าลังกาย เพราะช่วยเพิ่ม Neuroplasticity ในสมอง ท�าให้
ฉลาดและมีสติ ที่ส�าคัญลดอาการเครียดได้ ทั้งนี้ แนะน�าให้ท�า Work-Life 
Balance ให้ได้ เพื่อให้ชีวิตมีความสมดุล และอย่ารีรอที่จะรักษาตัวเองเมื่อ
เจ็บป่วย เพราะหากฝืนท�างานทั้งที่ร่างกายไม่พร้อม นอกจากงานออกมา
ไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังท�าให้อาการป่วยทรุดหนัก 

เตรียมพร้อมเสมอ การเตรียมพร้อมและจัดระเบียบชีวิตการท�างาน       
ในแต่ละวันช่วยให้มีความม่ันใจและท�างานออกมามีประสิทธิภาพ วิธี      
เตรียมตัวง่ายๆ คือ จดรายละเอียดงานที่ต้องท�า ชุดที่จะใส่ และกิจกรรม
นอกเหนือจากงานที่ต้องท�าในวันนั้นๆ

ไม่อายขอความช่วยเหลือ ถ้าธุรกิจมีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือ          
จากบุคคลอื่น เพราะบางปัญหาจะรู้ทางแก้ต่อเมื่อขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลท่ีเคยเผชิญปัญหานั้นมาก่อนและสามารถผ่านมาได้ ไม่เพียงเท่านี้   
ต้องรู้จักคบค้าสมาคมกับคนอื่นด้วย เพราะนอกจากได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดแล้ว ยังมีโอกาสได้เจอพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ

มีนิสัยเหล่านี้ในตัวหรือยัง?

Smart Cobots หุ่นยนต์ที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สร้างข้ึนมาเพ่ือท�างานร่วมกับมนุษย์ สนนราคา     
อยู่ที่ตัวละ 24,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จึงตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของ
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่อยากได้หุ่นยนต์มาเสริมทัพ เพื่อแข่งขัน  
กับผู้ผลิตรายใหญ่

จดุเด่นของ Smart Cobots คือ 1.ตัง้โปรแกรมการท�างานได้อย่างง่ายดาย
ผ่านแทบ็เลต็หรอืปรบัตรงแขนหุน่ยนต์ 2.ใช้เวลาตดิตัง้เพียงไม่ก่ีชัว่โมง แตกต่าง
จากหุน่ยนต์อตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิทีใ่ช้เวลาหลายสัปดาห์ 3.เคลือ่นย้ายได้ 
ใช้พืน้ทีไ่ม่มาก รองรบัแอพพลเิคชนัใหม่ๆ และ 4.ปลอดภัยกบัมนษุย์ เพราะ
มีระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ปรับความช้าเร็วในการเคลื่อนไหวได้

ตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ Smart Cobots เช่น Ford Fiesta น�า Smart Cobots 
มาช่วยพนักงานติดตั้งโช้คอัพในรถยนต์ และ Amazon ใช้ Smart Cobots 
จัดวางสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่ง โดยใช้เวลาเพียง 15 นาที ต่างจากเมื่อก่อน
ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

มีหุ่นยนต์มาช่วย งานก็เสร็จเร็วขึ้น

ฮลัโหล...Smart Cobots เพือ่นร่วมงานคนใหม่

3 นสัิยเพิม่ประสทิธภิาพการเป็นผูป้ระกอบการ

1 นาทีบนโลกอนิเทอร์เนต็ มีอะไรเกิดขึน้บ้าง
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พฤติกรรมผู้หญิง
กับการช้อปปิง
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ประสบการณ์

ที่ชื่นชอบจากร้านค้า

การช้อปปิง

ผ่านสมาร์ทโฟน

เป็นช่องทางที่ดีที่สุด

กับ

ออนไลน์

เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ

ในการช้อปปิง

เป็นประจ�า

บ่อยๆ

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปี

สิ่งที่อยากเห็น

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก 2 ปี

สิ่งที่อยากเห็น

เป็นประจ�า

บ่อยๆ

ผู้หญิงนิยมช้อปปิงที่ไหน ร้านค้า vs ออนไลน์

อาหาร เสื้อผ้า-เครื่องประดับ เครื่องส�าอาง-ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ของใช้ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบุว่า

ช้อปปิงออนไลน์บ่อยแค่ไหน
พร้อมแค่ไหน

กับประสบการณ์การช้อปปิงเหล่านี้?

ชิมอาหารและเครื่องดื่ม

บริการความงาม

คลาสท�าอาหาร

นักช้อปปิงต้องการ

ประสบการณ์ใหม่ๆ

จากการช้อปปิงแค่ไหน

ต้องการมากๆ

ค่อนข้างต้องการ

ไม่สนใจ

สมาร์ทโฟน

คอมพิวเตอร์
ส่งของได้

ภายในวันเดียว

ที่มา : www.adweek.com
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Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

 powernaplounge   0-2010-9292, 09-8826-1248   www.powernapthai.com

หลังจากตระหนักว่าพฤติกรรมนอนน้อยส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร ปรียนันท์ อำรีวิจิตร จึงหยิบประสบการณ์การใช้บริการ Relax 

Station Room ห้องพักผ่อนตามศูนย์สปาต่างๆ ในต่างประเทศที่สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพักผ่อนมาประยุกต์ใช้กับ Powernap 

Lounge ธุรกิจห้องงีบหลับแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย โดยมั่นใจว่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ท่ีอยากแก้ปัญหาความง่วงระหว่างวันด้วย

การดื่มกาแฟวันละหลายแก้วมาเป็นงีบหลับแบบสบายๆ แทน

ห้อง Nap Room ของ Powernap Lounge ได้รับการออกแบบให้มอบประสบการณ์ที่หลับเร็ว ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่เย็นก�าลังดี 

เพลงชวนเคลิ้มหลับ และความมืดภายในห้อง มีเปลผ้ารูปทรงรังนกให้บริการส�าหรับคนนอนหลับยาก รูปแบบการนอนจะเป็นแบบกึ่งนั่ง

กึ่งนอน มีแรงแกว่งนิดๆ ท�าให้รู้สึกง่วงเร็วขึ้น และเก้าอี้นวดที่ปรับให้อยู่ในท่านอนแบบ Zero Gravity Position ช่วยกระจายแรงโน้มถ่วง

ไปทุกอวัยวะเท่าๆ กัน ท�าให้อาการปวดหลังและเส้นเลือดขอดลดลง

“ห้อง Nap Room ให้บริการแบบ 30 นาที 60 นาที และ 90 นาที เวลาที่แนะน�าลูกค้า คือ 30 นาที เพราะจากผลการศึกษาระบุว่า 

การงีบหลับที่มีประสิทธิภาพไม่ควรเกิน 30 นาที เนื่องจากคลื่นสมองอยู่ในข้ันหลับตื้น หลังจากตื่นจะรู้สึกตื่นตัวไปอีก 2-3 ช่ัวโมง           

ถ้า 60 นาทีตื่นมาจะรู้สึกงัวเงียนิดหน่อย แต่ถ้า 90 นาทีจะตื่นแบบสดชื่น เพราะครบวงจรการนอน”

นอกจากบริการห้องงีบหลับ ที่นี่มีบริการห้องอาบน�้าที่มีอุปกรณ์อาบน�้า เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และของใช้ เช่น โลชั่น 

สเปรย์ฉดีตวั เครือ่งหนบีผม ไดร์เป่าผม และอืน่ๆ ครบครนั เป็นบรกิารท่ีเปิดมาเพ่ือคุณผูห้ญิงท่ีมีธรุะส�าคัญหลงัเลกิงาน เช่น งานแต่งงาน

ช่วงเย็น หรือปาร์ตี้ช่วงค�่า แต่ไม่อยากเดินทางกลับบ้านเพื่ออาบน�้าแต่งตัวแล้วเดินทางกลับมายังสถานที่จัดงาน เพราะท�าให้เสียเวลา    

อย่างมากและรู้สึกเหนื่อยล้ากับภาวะรถติดในเมืองกรุง นอกจากนี้ ยังมีบริการรับฝากของ เช่น กระเป๋าสัมภาระ หรือชุดออกงาน สาวๆ 

จึงไม่ต้องหิ้วไปออฟฟิศให้เมื่อยมือ

“เมื่อตื่นจากการงีบหลับหรืออาบน�้าแต่งตัวเสร็จแล้วยังไม่รีบไปไหนสามารถใช้บริการ Co-Working Space รวมถึงสั่งอาหาร           

เครื่องดื่ม และขนมของทางร้านได้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ใช้บริการของ Powernap Lounge เหตุผลเพราะ 1.ข้อจ�ากัดของพื้นที่ที่ค่อนข้าง

เล็ก 2.ต้องการให้ที่นี่เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน และแม้จะเป็นการซื้อเครื่องดื่มแบบ Take Away เราก็ไม่ได้ขาย เพราะไม่อยาก    

ให้รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมว่า ท�าไมซื้อเครื่องดื่มแล้วจึงนั่งดื่มที่ร้านไม่ได้”

หลังจากเปิดบริการ 3 เดือน ปรียนันท์ยอมรับว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ยังเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งรับรู้และเข้าใจธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างดี     

ส่วนไทยก็เริ่มมีเข้ามาใช้บริการโดยส่วนใหญ่เป็นสาวออฟฟิศที่ท�างานในย่านอโศก โดยเจ้าตัวหวังว่าเมื่อคนไทยเริ่มรู้จักมากขึ้น จะท�าให้

มีคนไทยเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และท�าให้ธุรกิจเติบโตต่อไปได้ 

“ทุกบริการที่กล่าวมาโดยเฉพาะห้องงีบหลับและห้องอาบน�้าค่อนข้างใหม่มากในเมืองไทย ช่วงนี้จึงต้องขยันสร้างการรับรู้ เราเปิดตัว

ทีละบริการเพราะอยากให้ทุกคนท�าความเข้าใจในบริการนั้นๆ เสียก่อน หากเปิดตัวทุกบริการในคราวเดียวจะท�าให้หลุดโฟกัสได้         

เพราะไม่รู้ว่าต้องโฟกัสที่บริการไหนก่อน อีกทั้งยังล�าบากต่อการสร้างความเข้าใจ” 

POWERNAP LOUNGE
ธุรกิจใหม่ส�าหรับสาวชอบงีบ

คนยุคนี้นอนน้อยทั้งด้วยใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดีย

และท�างานเยอะ ท�าให้รู้สึกง่วงระหว่างวัน

และเลือกแก้ปัญหาด้วยการดื่มกาแฟเพื่อให้ตาสว่าง

ซึ่งหากดื่มเยอะมีผลให้ใจสั่น และถ้านอนน้อยติดต่อกัน

เป็นเวลานานอาจท�าให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง

โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

ชั้น B1 อาคารอินเตอร์เชน 21 เปิดบริการทุกวัน 07.00-24.00 น.
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ง่ายขึ้นได้อย่างไร

จะช่วยเจอ FAcEbOOk PAGE

 bUzzsUmO
เว็บไซต์ที่ผู ้ประกอบการห้ามมองข้าม 

เพราะมฟีีเจอร์ทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการท�า SEO 

บนเพจธุรกิจ อย่างฟีเจอร์ค้นหา Keyword   

ฮติบนเฟซบุก๊ ท�าให้รูว่้าต้องใช้ Keyword ไหน

จงึจะสามารถดงึให้คนเข้าถงึเพจได้ และยงัมี

ฟีเจอร์รายงานว่าเนื้อหาประเภทไหนถูกแชร์

มากที่สุด และแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียใด

 FAcEbOOk INsIGhts
ท�าให้รูว่้าในแต่ละวนัมคีนเข้าเยีย่มชมเพจ

เท่าไหร่ มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง และโพสต์ใด

ได้รบัความนยิมสูงสดุ ซ่ึงผูป้ระกอบการอาจน�า 

Keyword ทีใ่ช้ในโพสต์นัน้มาใช้กับโพสต์อืน่ๆ 

เพื่อให้ได้รับความนิยมเหมือนกัน

Live
บน

Text :  Kritsana S.

กลยุทธ์ทางการตลาดอย่าง SEO ในเวลานี้ไม่ได้เหมาะแค่ใช้กับเว็บไซต์เพื่อให้ติดหน้าแรกของเว็บไซต์

Searching Engine เท่านั้น เพราะโซเชียลมีเดียฮิตอย่างเฟซบุ๊กก็สามารถน�ากลยุทธ์นี้มาใช้กับเพจธุรกิจได้

ซึ่งประโยชน์ส�าคัญของการท�า SEO กับเพจธุรกิจบนเฟซบุ๊กคือ ช่วยให้เพจถูกเห็นมากขึ้น และน�าไปสู่การมีส่วนร่วม

ไม่ว่าจะเป็นการไลค์ คอมเมนต์ หรือแชร์ ท�าให้เพจมีอัตราการคลิกและอัตราการมองเห็นเพิ่มสูงขึ้น

และถ้าโพสต์ถูกแชร์เป็นจ�านวนมากยังมีผลให้ติดอันดับต้นๆ ของการค้นหาในเว็บไซต์ Searching Engine ด้วย

นอกจากนี้ ช่วยแก้ปัญหาโพสต์ของแบรนด์ไม่แสดงบนหน้าฟีด 

อันเนื่องมาจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ของเฟซบุ๊กที่ลดการมองเห็น

โพสต์ของแบรนด์ลง แต่เพ่ิมการมองเห็นโพสต์ของเพื่อนและคน    

ในครอบครัว

วธิกีารท�า SEO กบัเพจธุรกจิบนเฟซบุก๊ ท�าได้ดงัน้ี

ตั้งชื่อ URL ให้เหมือนชื่อเพจ
วธินีีจ้ะเพิม่ประสทิธภิาพการค้นหาในเวบ็ไซต์ Searching Engine 

ได้ ถ้าใช้ Keyword ส�าคัญในชื่อ เช่น Travel, Agency, Hotels 

และ Flights เป็นต้น และถ้าตั้งด้วยค�าที่ง่ายต่อการอ่าน การเขียน 

และการจ�าจะช่วยเพ่ิมการรับรู้แบรนด์ เพราะผู้คนจดจ�าแบรนด์     

ได้ง่าย อย่างไรก็ดี ต้องเลือกประเภทของเพจให้เหมาะสมกับธุรกิจ

ที่ท�าด้วย เพื่อความง่ายต่อการค้นหา

Must Know  ชื่อ URL ที่ตั้งจะได้รับการอนุมัติต่อเมื่อไม่มีช่องว่าง

หรือขีดล่างในชื่อ ความยาวของชื่อไม่เกิน 50 ตัวอักษร และชื่อ     

ไม่เปลีย่นความหมายเม่ือพมิพ์ด้วยตวัอักษรพมิพ์ใหญ่หรอืพมิพ์เล็ก

ให้ความส�าคัญ
กับการเขียนบรรยายเพจในช่อง About

เพราะท�าให้ผู้คนรู้จักตัวตนของแบรนด์มากขึ้น ซึ่งเคล็ดลับ      

การใช้กลยทุธ์ SEO กบัช่อง About คอื เขยีนค�าอธบิายตวัตนแบรนด์

โดยใช้ Keyword อย่างน้อย 1-2 ค�าที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์มากที่สุด 

และมีจ�านวนการค้นหามากที่สุด

Must Know  ควรเขียนให้อ่านง่าย มีความเป็นธรรมชาติ               

ไม่ปรุงแต่งค�ามากจนเกินไป รวมถึงหลีกเลี่ยงค�าที่เข้าใจยาก และ    

เพื่อให้เพจค้นเจอง่ายยิ่งขึ้น แนะน�าให้ใช้ Keyword ในส่วนต่างๆ 

ของเพจด้วย เช่น Page Title และใช้ Keyword นั้นซ�้าๆ

เขียนข้อมูลธุรกิจให้ครบ
ในหน้าหลักของเพจต้องเขียนข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบ ที่ตั้ง เวลา

ท�าการ และข้อมูลส�าหรับติดต่อ วิธีนี้ช่วยให้ผู้ที่มีโอกาสก้าวมาเป็น

ลูกค้ารู้ว่าจะติดต่อแบรนด์ผ่านช่องทางไหน และรู้ว่าต้องเดินทาง

ไปที่ไหนหากเกิดปัญหากับสินค้าหรือบริการ อีกทั้งการระบุสถานที่

ยังเป็นการยืนยันการมีตัวตนจริง ท�าให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือ    

ไม่เพยีงเท่านี ้ยงัช่วยให้คนทีอ่าศยัในท้องถิน่ค้นเจอเพจของแบรนด์

ในฟีเจอร์การค้นหาในท้องถิ่นของเฟซบุ๊ก ท�าให้แบรนด์มีลูกค้า    

ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ใช้ Keyword ในโพสต์
นอกจากช่วยเพิ่มอัตราการมองเห็นโพสต์แล้ว ยังช่วยให้ค้นเจอ

โพสต์เรว็ขึน้ สิง่ทีอ่ยากแนะน�าคอื เขยีนโพสต์ให้น่าสนใจ ใช้ Keyword 

ทีถู่กต้องและเหมาะสมกับเน้ือหาของโพสต์ พร้อมด้วยโพสต์สม�า่เสมอ 

โดยใน 1 วันควรโพสต์ 1-2 โพสต์ ทั้งนี้โพสต์ที่มีคุณภาพและมี

ความยาว 1,500 ตัวอักษรข้ึนไปมักติดอันดับการค้นหามากกว่า

โพสต์สั้นๆ และมีอัตราการเข้าชมสูงกว่าด้วย

Must Know  จากการศึกษาของ Cisco ผู้น�าด้านไอทีและระบบ

เครือข่ายท่ัวโลก ระบุ ในปี พ.ศ.2564 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า             

82 เปอร์เซ็นต์ดวิูดโีอมากกว่าคอนเทนต์อืน่ น่ันหมายความว่า วิดโีอ

จะมาแรงกว่าทุกคอนเทนต์ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรเร่ิมใช้

กลยทุธ์ SEO ในวดีิโอเสยีต้ังแต่วนันี ้ซ่ึงวดิโีอทีไ่ด้รบัความนยิมสงูสดุ 

ได้แก่ วิดีโอสาธิตการใช้สินค้า บล็อกวิดีโอ และวิดีโอถ่ายทอดสด 

เช่น งานสัมมนา และการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ

เปิดให้เขียนรีวิวและให้คะแนนแบรนด์
แม้จะมีตวัเลือกซ่อนรีววิและคะแนนเพจ แต่ไม่อยากให้ใช้ เพราะ

รีวิวมีผลต่อการท�าการตลาดออนไลน์ การท�าการตลาดในท้องถ่ิน 

และการท�า SEO เนื่องจากท�าให้รู้ว่าส่ิงท่ีแบรนด์ก�าลังท�าได้การ    

ตอบรบัดหีรอืไม่ ควรเปลีย่นวธิที�าการตลาดใหม่หรอืยงัคงใช้วธิกีาร

เดิมได้ และว่าที่ลูกค้าสามารถค้นเจอเพจของแบรนด์ได้จากการ

ค้นหาด้วย Keyword ที่ลูกค้าคนอื่นๆ เขียนไว้ในรีวิว

ใช้ Hashtag ร่วมด้วย
เพราะ Hashtag เป็นตัวช่วยส�าคัญที่ท�าให้มองเห็นเพจมากขึ้น 

ซึ่งใน 1 โพสต์หากใช้ Hashtag 1 ค�าจะเพิ่มยอด Engagement 

ได้มากถึง 1,800 ครั้ง ใช้ Hashtag 3 ค�าเพิ่มยอด Engagement 

ได้ประมาณ 1,200 คร้ัง แต่ถ้าใช้ Hashtag 9 ค�า ยอด Engagement 

จะไม่ถึง 200 ครั้ง 

เครื่องมือช่วยท�า SEO
ใน Facebook Page
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เม่ือเรื่องเงินเป็นปัจจัยส�าคัญในการท�าธุรกิจที่ต้องอาศัยการคาดการณ์อย่าง

แม่นย�า เพื่อจะช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวเป็นเรื่องที่ง่ายข้ึน การมอง

สถานการณ์ทางการเงินให้ขาดท้ังในปัจจุบันและอนาคตด้วยการจ�าเป็น และ         

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้ประมาณการการเงินไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

คาดการณ์ให้หลากหลาย

การประมาณการเรื่องของการเงินไม่ควรยึดติดอยู่ที่การมองในมุมบวกเท่านั้น 

และเพื่อที่จะรับมือต่อความเสี่ยงต่างๆ ผู้ประกอบการจึงควรท�าการคาดการณ์     

หรือวางแผนไว้อย่างน้อย 2 สถานการณ์คือ ในแง่ดีและในแง่ที่ต้องระมัดระวัง        

ซึ่งจะช่วยได้มากในกรณีที่เกิดความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้   

เริ่มต้นจากค่าใช้จ่าย

โดยทัว่ไปการคาดการณ์เรือ่งของค่าใช้จ่ายจะง่ายกว่าเรือ่งของรายได้ ดงันัน้ จึง

ควรเริ่มต้นสร้างโมเดลประมาณการเร่ืองการเงินจากการสรุปค่าใช้จ่ายที่คงที่ เช่น 

ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ จากนั้นลองนึกถึงค่าใช้จ่ายที่อาจผันผวนโดยตรงกับ

รายได้ เช่น ถ้ารายได้โต 5 เปอร์เซน็ต์กอ็าจคาดได้ว่าต้นทนุขายจะเพ่ิมขึน้ประมาณ 

5 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน สุดท้ายให้ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งสามารถควบคุมได้

มากที่สุด รวมถึงมีการระบุว่าหากธุรกิจฝืดเคืองค่าใช้จ่ายตัวไหนจะต้องถูกตัด      

หรือหากไปได้ดีกว่าที่คิดจะน�าเงินไปลงทุนในด้านใดต่อไป

ระบุสถานการณ์ให้ชัดเจน

 ระบุสถานการณ์และท�าการลิสต์เรื่องนั้นๆ ออกมาให้ชัดเจน เช่น ตลาดจะมี

การขยายหรือหดตัวมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนคู่แข่งและความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจ เป็นต้น 

วางขั้นตอนการขายทุกสเตป  

การประมาณการรายได้ควรพจิารณาจากทกุช่องทางของการขายทัง้หมด มกีาร

คาดการณ์ในแต่ละขั้นตอน เช่น ร้านขายสัตว์เลี้ยงควรมีการระบุตลาดทั้งหมด        

ที่สามารถท�าได้ มีก่ีเปอร์เซ็นต์ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะมาใช้บริการที่ร้าน รวมถึง   

ประเมินว่าคนที่มาซื้อจะมีการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเท่าไหร่ เป็นต้น

มีการประมาณการอยู่เสมอ 

การคาดการณ์ทางการเงินที่ดีไม่ควรท�าเพียงคร้ังเดียวแล้วปล่อยทิ้งไว้ข้ามปี     

ดังนั้น เพื่อให้ได้ความถูกต้องมากที่สุดผู้ประกอบการจึงควรท�าการประเมินอย่าง

สม�่าเสมอว่าผลการด�าเนินงานจริงนั้นใกล้เคียงกับสิ่งที่ได้คาดการณ์ไว้มากน้อย     

แค่ไหน รวมถึงควรมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อมูลใหม่ๆ ที่ได้รับ เพราะยิ่งมี

การอัพเดตมากเท่าไรยิ่งดีต่อการวางแผนกลยุทธ์มากเท่าน้ัน อีกทั้งยังช่วยให้เกิด

การตัดสินใจทางธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเรยีนรูท้ีจ่ะประหยดัเงนิจงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัเป็นอย่างมาก และนีค่อื 6 วธิทีีจ่ะช่วยให้เราประหยดั

เงินให้กับการท�าธุรกิจได้ไม่ยาก

• การตลาดท้องถิ่น 

การท�าการตลาดส�าหรับธุรกจิขนาดเลก็ต้องถอืว่ามค่ีาใช้จ่ายทีส่งูมากๆ ดงัน้ัน ในช่วงเริม่ต้น สิง่ทีผู่ป้ระกอบการ

ควรท�าคอื มองเรือ่งการโฆษณาร่วมกบัธรุกจิอืน่ๆ ในท้องถิน่ซึง่มีราคาถูกกว่า เช่น หนังสือพมิพ์ในมหาวทิยาลัย 

ป้ายโฆษณา โบรชัวร์ตามร้านค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างการรับรู้ในราคาย่อมเยาเสียก่อน เมื่อได้รับ    

การยอมรับในระดับท้องถิ่นแล้ว จึงก้าวไปในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

• ใช้เว็บไซต์ส�าเร็จรูป

หากเราก�าลังคิดที่จะสร้างเว็บไซต์ หรือร้านค้าออนไลน์ ในยุคนี้ความสะดวกสบายและความคุ้มค่าคุ้มทุน

จะอยู่ที่เว็บไซต์ส�าเร็จรูป อย่าง Squarespace หรือ Shopify ซึ่งได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมาก  

โดยบางเว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย

• หลีกเลี่ยงการเปิดออฟฟิศ

ต้องขอบคุณเทคโนโลยี ท่ีช่วยให้เราสามารถท�างานและสั่งงานผ่านทางไกลได้โดยไม่ต้องใช้ออฟฟิศ          

ให้เปลอืงเงนิแต่อย่างใด เพราะการเซน็สญัญาเช่าพืน้ทีส่�านกังาน ค่ามดัจ�าล่วงหน้า ค่าวสัดอุปุกรณ์ ค่าตกแต่ง 

และอกีสารพดัค่าใช้จ่ายทีจ่ะจมลงไปก่อนธรุกจิจะเริม่ต้น ดังนัน้ ถ้าเราสามารถท�าธรุกจิได้โดยไม่ต้องใช้ออฟฟิศ 

จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ

• เลือกใช้อุปกรณ์มือสอง

หากว่าเราจ�าเป็นต้องมีออฟฟิศจริงๆ พยายามมองหาอุปกรณ์ส�านักงานมือสอง หากสินค้าเหล่านั้นยังมี

สภาพใหม่หรืออยู่ในสภาพดี ลองคิดภาพตามน้ีดูระหว่างอุปกรณ์ใหม่ทั้งออฟฟิศ พร้อมเงินติดลบหรือเหลือ

ตดิบญัชอีนัน้อยนดิกบัอปุกรณ์ทีส่ามารถท�าให้ออฟฟิศท�างานได้ครบวตัถปุระสงค์ พร้อมเงนิตดิบญัชทีีส่ามารถ

หมุนเวียนธุรกิจได้ 3-6 เดือน เราจะเลือกแบบไหน

• จ้างฟรีแลนซ์

การจ้างพนักงานหนึ่งคนใช้เงินสูงมาก กว่าจะสอนงานจนเป็นงาน สร้างแรงจูงใจ ท�าให้กระตือรือร้น ไหน

จะเรื่องความซื่อสัตย์อีก ดังนั้น จนกว่าธุรกิจของเราจะมีการเงินที่มั่นคงและแข็งแรง การจ้างฟรีแลนซ์นับเป็น

ตัวเลือกที่ดี

• มองหาการแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างผู้ที่ด�าเนินธุรกิจด้วยกันจะช่วยลดการจ่ายเงินสดได้เป็นอย่างดี 

เช่น เราท�าธุรกิจให้ค�าปรึกษาด้านการเงินและการท�าบัญชี และก�าลังต้องการนักออกแบบโลโก้ให้กับแบรนด์ 

เราก็มองหาบริษัทออกแบบที่เพิ่งเร่ิมต้นธุรกิจ เพ่ือแลกเปล่ียนระหว่างการออกแบบและการสอนการท�าบัญชี 

เป็นต้น 

เคล็ดลับประหยัดเงิน
Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล

Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ของ SME อย่างสร้างสรรค์
ในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะส�าหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เราจ�าเป็นต้องมีแนวคิดด้านการอดออม และรู้จักประหยัดเข้าไว้เพราะการขาดเงินทุนหมุนเวียน

และใช้เงินโดยไม่คิด ล้วนเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้ธุรกิจล้มเหลว

อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีช่วยประมาณการการเงิน

9

Money

StartUp60-18-09.indd   9 9/6/2561 BE   10:18 AM



โดยเฉพาะในยุคที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการ       

ด�ารงชีวิต การสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดการไลค์การแชร์เป็นไวรัล

ที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยในการขาย      

เท่านั้น ไวรัลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปของคลิปวิดีโอ การเล่าเรื่อง     

ผ่านตัวหนังสือ หรือแม้แต่แฮชแท็กดีๆ ฯลฯ ยังกลายเป็นเครื่องมือ

ในการสร้างแบรนด์ให้เกิดการจดจ�า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลายๆ 

แบรนด์พยายามจะหันมาท�าการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างไวรัล       

หวังให้เกิดการแชร์ต่อไปในวงกว้าง และจะท�าให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก

ในชั่วข้ามคืน 

 ทั้งนี้ ข้อดีของการใช้กลยุทธ์การท�าการตลาดเป็นไวรัล วีรพล 

สวรรค์พทัิกษ์ CMO บรษิทั ลาเนเจอร์ จ�ากดั และ Digital Marketing 

Manager บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) อธิบายว่า 

• มีความเร็ว ไม่ว่าจะท�าการตลาดออนไลน์ด้วยความตั้งใจ         

หรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียท�าให้เข้าถึงคน

ได้อย่างเร็ว 

• มีความ Mass เข้าถึงคนหมู่มาก เพราะท�าให้เกิดความอยากรู้

อยากเห็นแชร์บอกต่อกันไปเรื่อยๆ 

• เกิด Brand Awareness เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนจะไปพร้อมกับ       

ชื่อแบรนด์ ฉะนั้นสินค้าหรือบริการได้ Brand Awareness อย่าง

แน่นอน 

• ใช้ต้นทุนต�่า บางโพสต์ที่โดนใจคนอ่านคนดูจะถูกเอาไปแชร์     

ต่อๆ กันเองมากมายโดยไม่ต้องท�าอะไรเลย 

• มคีวามน่าเชือ่ถอื การถกูแชร์ ถูกบอกต่อโดยคนทัว่ไปหลายครัง้

จะดูน่าเชือ่ถือกว่าการท่ีแบรนด์ออกมาบอกเอง เพราะว่าลกูค้าในปัจจบัุน       

ตอบโจทย์การตลาดยุค 4.0

ดูเหมือนว่าการท�าการตลาดในยุค 4.0 จะฉีกกฎต�าราการตลาดแบบเดิมๆ ทิ้ง

การตลาดยุคนี้ต้องเร็ว แรง และที่ส�าคัญเงินทุนอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ท�าให้การตลาดเปรี้ยง

ไอเดียที่จะสร้างการตลาดที่แปลกแหวกแนวต่างหากที่จะท�าให้แบรนด์กลายเป็นที่จดจ�า

7 เทคนิคท�าการตลาดไวรัลอย่างไรให้ปัง
วีรพล สวรรค์พิทักษ์ ให้ค�าแนะน�าการท�าไวรัลมาร์เก็ตติ้งให้ประสบความส�าเร็จเอาไว้ว่า

เลือกกลุ่มเป้าหมาย
ว่าจะท�าไวรัล

ไปที่กลุ่มไหน เช่น
เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพล

ทางความคิด

พยายามสร้าง
Wow Factor

คือ คนที่ดูคลิป หรือ
อ่านเรือ่งแล้วรูส้กึว่ามนัว้าว

เป็นอะไรที่แปลกใหม่
ไม่เหมือนใคร

ไม่ซ�้าเดิม

ต้องมี
Call-to-Action

อยากให้คนที่ดูคลิป
เสร็จแล้วท�าอะไร

อยากให้แชร์ต่อ หรือ
อยากให้มาลอง

ชิมอาหาร
เลือกเครื่องมือ

ที่จะท�าไวรัล ซึ่งมีหลายแบบ
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคลิปวิดีโอ

อย่างเดียว อาจเป็นเรื่องราว
บางเรื่องที่เล่าผ่านตัวหนังสือ

หรืออาจจะครีเอตแฮชแท็กบางตัว
ก็กลายเป็นไวรัลได้ หรือถ้ามีเงิน

ก็อาจจะท�าโฆษณา
ที่เป็นไวรัล

ต้องเป็น
Emotional Oriented

ไม่ว่าจะเป็นไวรัลรูปแบบใด
ต้องเน้นอารมณ์ความรู้สึก
ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้า
สนุกสนาน บ่นด่า โกรธ

ส�าหรับคนไทย
อารมณ์ตลกขบขันมักจะใช้

ในการท�าไวรัลได้ดี

ต้องมี Activate
Your Brand in Your Content
เพราะสุดท้ายแล้วไวรัลคลิปที่ดี

จริงๆ ต้องตอบโจทย์ได้
คือต้องมีแบรนด์เข้าอยู่ในนั้นด้วย

ไม่ใช่ท�าแล้วไม่รู้ว่า
แบรนด์อะไรท�า

Monitor and Respond
ต้องระมัดระวังในการตรวจสอบ

เขาแชร์กันไปถึงไหน แชร์ไป
ในแง่บวกหรือแง่ลบ ถ้ามีใคร

เข้ามาคอมเมนต์ด้านลบ
จะรับมืออย่างไร

Text :  กองบรรณาธิการ
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เชื่อข้อมูลในโซเชียลฯ มากกว่าข้อมูลที่สื่อสารจากแบรนด์โดยตรง

แน่นอนว่า กลยุทธ์การตลาดเช่นนี้เหมาะกับผู้ประกอบการ       

ตวัเลก็ๆ ทีม่ทีนุในการท�าการตลาดน้อย แต่ถ้ามคีวามคดิสร้างสรรค์

เจ๋งๆ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน์  

สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง          

ฉายภาพให้เหน็ถงึการท�าการตลาดออนไลน์ในยคุนีว่้าต้องคดิ และ

ท�าให้แตกต่างจึงจะท�าให้เกิดผลในวงกว้างได้

“คณุต้องหาทางท่ีตัวเองจะแตกต่างจากคนอืน่ เพราะถ้าเหมอืน

คนอื่น มันก็จะไปจมอยู่ในโลกที่ใครๆ ก็ท�าเหมือนกัน ใครๆ ก็ขาย

เสื้อผ้าเหมือนกัน ฉะนั้นเราเองก็ต้องมาคิดว่า ถ้าอยากขายเสื้อผ้า

ที่ไม่เหมือนกันก็ต้องเร่ิมที่ดีไซน์ที่แตกต่าง นอกจากดีไซน์ที่มัน    

แตกต่างแล้วกต้็องคดิถงึวธีิการขายทีแ่ตกต่างด้วย จงึจะท�าให้คนรู้จกั 

คอืถ้าผูป้ระกอบการอยากดังแบบไม่ฉาบฉวยกต้็องคดิถงึสนิค้า หรอื

รูปแบบของสินค้า รูปแบบการเล่าเร่ืองที่น่าสนใจ คาดหวังการให้

สิ่งที่มีประโยชน์กับผู้บริโภคด้วย แล้วเขาจะอยากซื้อสินค้านั้น”

ไวรัลไม่พอต้องหากลยุทธ์เสริม

แม้กลยทุธ์การท�าการตลาดแบบไวรลัจะเหมอืนไฟลามทุง่ทีท่�าให้

แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว แต่ต้องไม่ลืมว่าการตลาดแบบไวรัล

มาเร็ว ไปเร็ว เป็นกิมมิกท่ีท�าให้เกิด Brand Awareness อย่าง

รวดเรว็เท่านัน้ แต่ไม่สามารถใช้เป็นกลยทุธ์หลกัของธรุกจิได้ ดังนัน้ 

ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องมีกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ เสริมด้วย 

 “ข้อเสียของกลยุทธ์การตลาดไวรัลคือ ควบคุมไม่ได้ การแชร์

มนัคลกิได้แค่ปลายนิว้ถ้าไปทางดกีดี็ ไปทางลบมนักจ็ะแย่ แล้วกว็ดัผล

ไม่ได้ด้วย แม้จะบอกกันว่าออนไลน์วดัผลได้ แต่จรงิๆ คุณไม่มทีางรู้

หรอกว่ามันไปถงึไหน วัดได้แค่บางแพลตฟอร์มเท่าน้ัน นอกจากน้ี ยงัเป็น

ช่วงเวลาสัน้ๆ เพราะว่าสกัพกัจะมไีวรลัตวัอืน่มากลบแล้ว แล้วไวรลั

ตวัเดมิกจ็ะหายไปเลย ดังนัน้ คนจะลืมเร็วอะไรกต็ามท่ีเป็น กระแสมาวูบ

มนัจะลมืเรว็ไม่เหมอืนการสร้างแบรนด์โดยปกต ิทีจ่ะมกีระบวนการ

ของมันแล้วคนจะจ�าได้ ฝังลงไปในความคิด” วีรพลกล่าวเช่นนั้น

ดงันัน้ สดุท้ายแล้วไม่ว่าจะท�าการตลาดออนไลน์จงึต้องท�าอะไร

Do You Know Them?
ถ้าพูดถึงกรณีของการสร้างการตลาดที่แหวกแนว นี่คือ 3 ตัวอย่างที่น่าสนใจและประสบความส�าเร็จในการท�า Creative Marketing

ใหม่เรือ่ยๆ ไม่หยดุ และต้องมกีลยทุธ์เสรมิเข้ามาประกอบด้วย และ

หากครั้งแรกท�าการตลาดออนไลน์เอาไว้ดีแค่ไหน ก็จะเป็นเพียง     

พื้นฐานของครั้งต่อไปว่าต้องท�าให้ดีกว่าเดิม เพราะถ้าท�าได้แย่     

กว่าเดิมก็จะถือว่าไม่ผ่าน ถ้าท�าได้เท่าเดิมก็ใกล้จะสอบตก 

“ถ้าผู้ประกอบการจะคาดหวังว่าท�าครั้งเดียวแล้วจะอยู่ได้ 10 ปี

มันไม่มีแล้ว ท�าครั้งเดียวอยู่ได้ 3 วันก็แฮปปี้แล้ว ดังนั้น ต้องคิด

ใหม่ไปเรื่อยๆ ว่าจะท�าอะไรดี จุดส�าคัญคือ ต้องไม่ยอมแพ้ถ้ามัน

ล้มเหลว โพสต์ปุ๊บหาย เป็นเรื่องธรรมดา เชื่อว่าเจ๊น�้าไลฟ์แรกๆ ก็

ไม่มีคนดูหรอก ฉะนั้นถ้าคิดแล้วไม่เวิร์กก็เปลี่ยน ท�าแล้วไม่เวิร์กก็

เปลีย่น แล้วเดีย๋วจะเจอเองว่าท�าแล้วเวร์ิกหน้าตาจะออกมาเป็นยงัไง

แบบไหน แล้วต่อไปถึงเวิร์กแล้วก็ต้องเปลี่ยนอีก ก็ต้องท�าต่อให้      

ดีขึ้นไป ถ้าอยากท�าธุรกิจให้ยั่งยืนคือต้องไม่หยุด” สุรศักดิ์กล่าว 

การท�าการตลาดในยคุนีไ้ม่ว่าจะท�าอะไรกต็าม จงึต้องท�าตลอด

เวลาและต้องท�าให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ให้ได้ จึงจะท�าให้แบรนด์เป็นที่

จดจ�าและเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้นานแสนนาน 

 เจ๊น�้ารุงรัง แม่ค้าออนไลน์ผู้ฉีกทุกกฎเกณฑ์

วนันีก้ารไลฟ์ขายของเป็นเรือ่งปกต ิมกีารไลฟ์ขายกนั

ทกุวนั บางเพจไลฟ์ทกุ 10 นาทีกม็ ีแต่จะไลฟ์ให้คนสนใจ 

จดจ�า ก็ต้องท�าไม่เหมือนใคร 

นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก เจ๊น�้า-ณัฐนัน ต้นศึกษา แม่ค้า

ขายออนไลน์ที่ไลฟ์สดตามสไตล์ตัวเอง มีวิธีเสนอขาย

สนิค้าทีไ่ม่เหมอืนใคร ด้วยการพดูจาทีท่�าให้ทกุคนขบขนั

สนุกสนานประหนึ่งดูตลกคาเฟ่ แถมนึกอยากจะโหด       

กับลูกค้าก็โหด จนกลายเป็นแม่ค้าทีโ่ด่งดงัในโลกออนไลน์

เพียงชั่วข้ามคืน มียอดคนติดตามพุ่งพรวดเกือบล้านคน    

ในเวลาอนัรวดเรว็ ขณะทีบ่างคลปิมยีอดชมคลปิขายของ

กว่า 9 ล้านครั้ง

Surasak Says  “โจทย์ส�าคัญคือ ถ้าเราขายของแบบ 

คนอ่ืน ก็ต้องมีวิธีเล่าเรื่องไม่เหมือนเขาเท่านั้น จริต        

ของเจ๊น�้าคือแกเป็นตัวเอง แกอยากด่าก็ด่าอยากพูดก็พูด    

โดยไม่ห่วงสวย ซ่ึงไปโดนใจคนหมูม่ากท่ีชอบการพูดอะไร

ตรงๆ นี่ถือเป็นการสร้างความแตกต่าง การมีตัวตน          

ที่แตกต่าง ท�าแล้วมีคนมาเห็นหรือมีโอกาสที่โดดเด่น        

ก็จะไปได้แรงและเร็ว”

สถานีมีหอย พ่อค้าแซ่บ!

ถ้าเป็นร้านอาหารธรรมดาๆ ไม่ว่าใครก็สามารถ        

ที่จะเปิดได้ทั้งนั้น เพียงแค่มีสูตรเด็ดๆ มีท�าเลดีๆ และ

เงินทุน แต่ถ้าอยากเป็นร้านอาหารที่โกยทั้งเงิน และ   

ความปังๆ ก็ต้องมีอะไรที่โดดเด่นและพิเศษกว่าร้าน   

ทั่วไป อย่างเช่น ร้านสถานีมีหอย ณ ตลาดนัดหัวมุม 

เกษตร-นวมินทร์

ไฮไลต์ของร้านนี้ ไม่ได้อยู่ที่อาหารแต่อยู่ที่พ่อค้า      

แซ่บ เมื่อผู้ชายมาแต่งเป็นหญิงในชุดแปลกแบบไม่แคร์

สายตาใคร แถมยังมีลีลาการเสิร์ฟที่เด็ดดวง เรียก      

เสียงฮาได้ตลอดเวลา เลยสร้างปรากฏการณ์แชะแล้ว

แชร์สนั่นในโลกโซเชียล ว่ากันว่าด้วยกระแสความฮือฮา

ดังกล่าวท�าให้ร้านพ่อค้าแซ่บแห่งน้ีมีรายได้เดือนละ     

ล้านทเีดยีว นีค่อือิทธิฤทธิข์องการคดิให้แปลกแล้วไปให้

สุดจนเกิดเป็นไวรัล 

Surasak Says   “การท�าธุรกิจถ้าเริ่มผิดแล้วจะล�าบาก 

ให้คิดว่าจะขายอะไรที่คนอยากซื้อ ท�าสิ่งที่อยากท�า       

แล้วค่อยมาคดิต่อยอดจากตรงน้ันค่อยมาหาวิธีทีจ่ะขาย 

จะมีพ่อค้าแซ่บได้ยังไง จะท�าไม่เหมือนคนอื่นยังไง         

จะมีประโยชน์มั้ยกับลูกค้า”

หมอนเหี้ย หมอนค�าด่าที่เดียวในสามโลก 

ใครจะคดิว่าเพยีงการประกาศการสร้างแบรนด์หมอนเหีย้

ซึ่งเป็นหมอนข้างยาวเมตรกว่า รูปร่างและลวดลายของ     

ตัวเงินตัวทองถูกสกรีนลงบนหมอนข้าง พร้อมสโลแกน     

เหีย้แท้ๆ ไม่มแีย้ผสม ในเพจ here 666 จะก่อให้เกดิการแชร์

และไลค์กันกระจาย ที่ส�าคัญจะขายดิบขายดีขึ้นมาได้  

สิง่ทีท่�าให้หมอนเหีย้ประสบความส�าเรจ็คอื ไอเดยีธรุกจิ

ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งในธุรกิจ       

มีการสื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมาย และวิธีท�าตลาดออนไลน์

ให้ตรงใจลูกค้า จนท�าให้หมอนเหี้ยเป็นอีกหนึ่งเพจสินค้า

ออนไลน์ที่ประสบความส�าเร็จ มีการพูดถึงในออนไลน์กัน

มากมาย โดยย้อนไปเมือ่ตอนเปิดเพจใหม่ๆ ใช้เวลา 9 เดอืน

มียอดคนติดตามเป็นแสน 

Surasak Says  “หมอนเหี้ยคือตัวอย่างของสินค้าที่หาสิ่ง

ที่คนชอบเจอแล้วก็ท�าอยู่บนนั้นหมดเลย ที่ส�าคัญคือ ท�าให้

มันเด่นขึ้นมาได้ แม้จะไม่โด่งดังมากมาย แต่มีคนซื้อสินค้า

เขาเยอะมาก อย่าไปเล่นอะไรฉาบฉวย เราจะดังให้คนรู้จัก

ท�าไม ถ้าไม่ได้ท�าให้เกดิยอดขาย แต่หมอนเหีย้นีค่อืตวัอย่าง

ของการท�าแล้วขายได้ด้วย สิ่งส�าคัญคือ เราต้องเป็นคนที่

ท�าธุรกิจแล้วเป็นธุรกิจที่มีประโยชน์กับคนถ้าท�าอย่างนี้      

ยังไงก็ไม่เจ๊ง”
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ความส�าเร็จของแบรนด์ออนไลน์ Garden Me ไม่ว่าจะเป็น เจลน�้าดอกไม้

หรือเจลลี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน�้าหนักที่โด่งดัง มียอดขายถล่มทลายจนฉุดไม่อยู่ในเวลานี้

ล้วนมาจากวิสัยทัศน์ของ ชนม์นิภา วิเศษสุรนันท์ หรือบอสจิ๊บ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

การท�าการตลาดที่โดดเด่นจนท�าให้เป็นที่จับตามอง และการบริหารจัดการทีมขาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจ�าหน่ายที่มีมากกว่า 40,000 รายที่เธอสามารถท�าให้ทุกคนรวมพลังผลักดันให้

Garden Me เติบโตแบบก้าวกระโดดจนยากจะมีแบรนด์ใดท�าได้...

และนี่คือส่วนหนึ่งของเบื้องหลังความส�าเร็จที่มาจากทีมที่ช่วยกันเวิร์กของ Garden Me

เบญจวรรณ ประชาทาน (ก้อย)
“ตดิตามพีจ่ิบ๊มา 2 ปีแล้ว ทีบ้่านท�าอาชพีค้าขาย พอมาท�าตรงนีก้เ็ป็นอาชพีทีมี่รายได้ด ีย่ิงถ้าเราตัง้ใจก็จะขายได้ 

ดังนั้น มั่นใจว่าจะท�าต่อไปเรื่อยๆ แน่นอน โดยในส่วนของการขายเราต้องมีความสม�่าเสมอในการโพสต์สินค้า    
รีวิวสินค้าโดยใช้ตัวเอง เรียกว่าขายเองใช้เองก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นกับคนซื้อ ถ้าลูกค้ามาซื้อเราจะถาม     
รายละเอียดข้อมูลก่อนเลย เช่น แพ้อะไรมั้ย ไม่ใช่สักแต่ว่าจะขายลูกเดียว หลังจากลูกค้าซื้อไปก็จะติดตามผลหลัง
การขายด้วยว่าใช้แล้วเป็นยงัไงบ้าง อนันีคื้อเทคนคิการขายท่ีใช้ ส่วนลกูทีมกจ็ะต้องสอนเทคนิคการขาย ขณะเดยีวกนั
ก็ต้องคอยกระตุ้นเติมไฟให้เขามีความสม�่าเสมอในการขาย ไม่ใช่ท�าๆ หายๆ ไม่อย่างนั้นลูกค้าก็จะหายหมด” 

กมลชนก คุมมินทร์ (ชมเดือน)
“ท�ามานาน 6 ปีขายหลายอย่างหลายแบรนด์ แต่ที่ผ่านมาท�าแล้วไม่ค่อยประสบความส�าเร็จ เพราะเป็นที่ตัวเอง

คือท�าแล้วก็หยุด พอหยุดมีคนมาทัก ก็เลยเริ่มกลับมาขายใหม่ พอขายไม่มีคนซื้อก็หยุดไปอีก ทีนี้พอมานั่งทบทวน
ก็ได้คิดใหม่ว่า จริงๆ แล้วเราควรต้องมีความอดทนมากกว่าเดิม ไม่ใช่ท�าๆ หยุดๆ อย่างนี้ ก็เริ่มเอาสิ่งที่เราท�า      
ผิดพลาดมาปรับใหม่ ลูกค้าเริ่มกลับมา แล้วพอมาเริ่มท�าแบรนด์ Garden Me ก็เลยจริงจังมากขึ้นอีก ซึ่งการที่     
เรามฐีานลกูค้าอยูแ่ล้ว ประกอบกบัเป็นแบรนด์ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืมคีนสนใจ กท็�าให้ขายได้ แต่ตวัเรากต้็องขวนขวย
เข้าคอร์สเรียนต่างๆ ก็ท�าให้เก่งขึ้น มีตัวแทนที่เข้ามาอยู่ด้วยเยอะมากข้ึนเรื่อยๆ อยากจะฝากว่าท�าอาชีพนี้           
ไม่ใช่ว่าจะสบายต้องมีความอดทน ต้องขยันหาเทคนิคการขายใหม่ๆ ดูตัวอย่างจากคนที่ประสบความส�าเร็จว่าเขา
ท�ายังไง แล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองบ้าง” 

ทัชชภร โพธิ์อ�่า (บีม)
“เป็นแม่ค้าออนไลน์ สิ่งส�าคัญคือความสม�่าเสมอ การสร้างตัวตนของเราขึ้นมาให้คนรู้จัก เราท�างานแบบนี้ย่อม

ต้องมีอุปสรรค มีคู่แข่ง ต้องอาศัยความอดทนแล้วท�าทุกวันให้เหมือนวันแรกที่เราเข้ามาขาย วันแรกที่เข้ามาขาย
รูสึ้กดยีงัไง วนันีก็้ต้องท�าแบบเดมิ การท่ีจะรกัษาลกูค้าได้นัน้หวัใจคอื ท�าสม�า่เสมอ ใส่ใจลกูค้าให้รูสึ้กว่าแม่ค้าไม่ท้ิง 
ขณะเดยีวกันเราจะเน้นดแูลลกูทมีทัง้ทีร่ะดบัหวัๆ อยูใ่กล้เราและระดบัล่างๆ ลงไป โดยการประชมุเพือ่รบัฟังปัญหา
ในแต่ละอาทิตย์ ส่วนลูกทีมของระดับล่างก็มีการจัดเทรน ไลฟ์สด หาโค้ชมาสอนในกลุ่มปิด หรือแม้กระทั่งสอนเอง
เพื่อให้เขารู้เทคนิคการขาย การดึงดูดความสนใจ การรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรานานๆ คนไหนมีปัญหาเราก็ต้อง     
ลงไปคุยเองเป็นรายบุคคล เพื่อช่วยแก้ปัญหาปรับการท�างานให้สามารถท�างานด้วยกันได้ต่อไป”

สิ่งส�ำคัญคือ
ควำมสม�่ำเสมอ

กำรสร้ำงตัวตนของเรำ
ขึ้นมำให้คนรู้จัก
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กรศศิร์ นรเนตร (ป้อม)
“เป็นลูกค้ามาก่อน มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้า ช่วงนั้น

ออกจากงานไม่ได้ท�างานประจ�าเพราะว่ามลีกู เป็นแม่บ้าน
เต็มตัว มีปัญหาเรื่องผิว ต้องการฟื้นฟู ก็ใช้สินค้าของพี่จิ๊บ
เป็นตัวแรกที่ท�าขึ้นมา แล้วก็เปลี่ยนจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ขาย
เพราะหนึ่งเราคิดแล้วว่าจะใช้ประจ�าอยู่แล้วก็ขายได้ด้วย  
ดีกว่า ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้โตเร็วมาก แต่เราไม่ได้จะขาย
อย่างเดียวเพราะจุดเริ่มต้นของเราไม่ใช่แม่ค้า เราอยาก
แนะน�าในสิง่ทีดี่และประหยดัให้ลกูค้า ซึง่ถ้าเราได้ใจลกูค้า
ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปขายอะไรเขาก็พร้อมจะตามไป และ
กลายมาเป็นตัวแทนเราด้วย อันนี้เป็นพื้นฐานให้เราโตขึ้น
เรื่อยๆ”

การที่จะส�าเร็จได้
ก็ต้องต่อสู้

พัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา

สิริลักษณ์ สินมะเริง (กิ๊ก)
“ท�ามา 3 ปีแล้ว ตอนที่เริ่มท�าเราแม่ลูกอ่อน ท�าธุรกิจ

ส่วนตวัมาเยอะแล้วไม่ประสบความส�าเร็จ ทนีีพ้อเรามน้ีอง
ก็ไม่มีรายได้ ส่วนแฟนรับราชการ ดงันัน้ หลักๆ คอื เราต้อง
เป็นคนดูแลลูก ซึ่งแต่ก่อนมีรายได้พอมาเป็นแม่ลูกอ่อน
ไม่มรีายได้ เลยรูส้กึว่าอยากท�าอะไรกไ็ด้ทีจ่ะได้เงินอาทติย์ละ 
200 บาทก็ยังดี เลยมาท�ากับพี่จิ๊บ ตอนแรกเลยก็ไม่ได้    
คดิว่าอาชพีนีจ้ะท�าเงนิได้อะไรมากมาย ทีอ่ยากท�าให้ส�าเรจ็
เพราะอยากลบค�าสบประมาทแฟนเราที่มองว่ามันเป็น    
เงินที่อยู่กลางอากาศไม่สามารถคว้ามาได้ แม่ก็มองว่า    
คุม้เหรอกบัการวิง่ส่งของเอาก�าไรเลก็ๆ น้อยๆ แต่เรากท็�า 
จนปีที่แล้วสร้างบ้านขึ้นมาได้”

เพ็ญญา ฐิตะฐาน (แพร)
“ท�ากับพี่จิ๊บมาตั้งแต่ยุคแรกๆ เริ่มจากเป็นลูกค้า       

แล้วก็สมัครมาเป็นตัวแทน คนข้างนอกอาจมองว่าท�างาน
แบบนีม้นัง่าย แค่โพสต์ขายของแล้วกค็อยตอบไลน์ แต่จรงิๆ 
มันมากกว่านั้น มันต้องเข้าใจและเป็นทั้งนักการตลาด    
การโฆษณา และก็การขายด้วย คือเป็นทุกอย่างในตัวเอง 
แล้วต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากเพราะเก่ียวกับ
เรื่องเงินทอง ความสวยความงาม ต้องมีจรรยาบรรณ       
ถ้าสมมติจะท�าอะไรไม่ดี ก็ไม่เป็นผลดีกับอาชีพ สุดท้าย
คุณก็จะตายไปเอง แต่ถ้าเรามีจรรยาบรรณ อยากที่จะ
พฒันาตวัเอง ไม่เป็นน�า้เตม็แก้วกจ็ะอยู่ได้ ย่ิงในยคุทีแ่ม่ค้า
ออนไลน์เฟื่องฟูมาก บางคนอาจจะก้าวเข้ามาเพราะเห็น
คนท่ีท�าแล้วส�าเรจ็ กอ็ยากฝากกบัคนรุ่นหลังว่าอย่ามองแค่
ตรงนี ้กว่าจะส�าเรจ็บางคนต้องใช้เวลาเป็นปี ไม่ใช่ว่าทกุคน
ก้าวเข้ามาแล้วจะส�าเร็จหมด แต่การท่ีก้าวเข้ามาแล้วท�าให้
ตนเองส�าเร็จได้ ก็ต้องต่อสู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา” 

ณิชาพัฒน์ ชุมพัฒน์ธนัตถ์ (น้อง) 
“การที่จะมาท�างานตรงนี้ ก่อนอื่นเลยต้องเริ่มจาก     

มคีวามเชือ่ และความศรทัธาก่อน เชือ่มัน่ในเจ้าของแบรนด์ 
สินค้าท่ีจะท�า แล้วเช่ือมั่นในตัวเองว่าท�าได้ แล้วที่เหลือ   
ก็ลงมือท�า ไม่ใช่ท�าเพราะเห็นคนอ่ืนท�า เพราะเราต้องมี
ความซื่อสัตย์ จริงใจกับลูกค้า จริงใจคือเราก็ท�า ไม่ว่า    
จะเป็นสินค้า การโฆษณา ค�าปรกึษาทกุอย่างจะเป็นความจรงิ 
ซึ่งถ้าเราจริงใจกับเขาก็จะเกิดความไว้ใจ เชื่อว่าเขาก็จะ
จรงิใจกบัเรากลับมาด้วย เวลาจะขายกจ็ะต้องถามก่อนว่า
เขามีปัญหาจุดไหน พอเขาตอบมาเราก็จะเสนอสินค้า      
ที่ตรงกับปัญหาของเขา ไม่ใช่มีสินค้าอะไรก็ไปเสนอเขา
โดยไม่ดวู่า จรงิๆ แล้วเขามปัีญหาอะไร เมือ่เขาได้รบัสนิค้า
ก็ติดตามผลว่าเป็นยังไงบ้าง บางทีคุยกับลูกค้าจนลูกค้า
กลายมาเป็นตัวแทนไปเลยก็มี”

เบญญภา ฉันททิชคากุล (พลอย)  
“เริม่ท�าเมือ่ 7 ปีท่ีแล้ว ตอนนัน้เรยีนจบใหม่ๆ เงนิเดือน

ประมาณหมื่นต้นๆ แล้วเราต้องส่งบ้าน ค่าหอพัก ส่งน้อง
เรียน มันไม่พอ เลยหารายได้เสริม ก็เริ่มมีรายได้มากขึ้น 
แต่ก็ยังไม่ออกจากงานประจ�า จนมาเป็น Garden Me   
ที่ลาออกจากงานประจ�ามาท�าเต็มตัว เพราะเวลามีงาน
ประชุม เราต้องลางานบ่อย เวลาที่เราสนับสนุนลูกทีม     
ไม่เตม็ที ่แล้วอีกอย่างทีก่ล้าลาออกมาเพราะเช่ือว่าบอสไม่ทิง้ 
เขาบอกว่าก็จับมือไปด้วยกัน การขายออนไลน์ไม่ได้ยาก 
แต่ต้องใช้ความอดทนและความสม�่าเสมอ หลายคนที่อยู่
ไม่ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาท้อไปก่อน ท�างานทุกอย่าง   
มันมีปัญหาอยู่แล้ว แต่ถ้าบางคนไม่เข้มแข็งพอ ไม่อดทน
ต่อปัญหา แล้วไม่สู้ ก็จะอยู่ไม่นาน” 
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ถ้าไม่มี
การบริหารจัดการที่ดี

ก็คงไม่มีใคร
อยากอยู่กับเรา

หรือเดินไป
ไม่ถึงจุดหมาย

พรวิภา นุชนารถธนกุล (เปิ้น)
“ตอนที่เริ่มต้นเมื่อ 2 ปีที่แล้วกับครีมน�้าผึ้งป่าก็เพราะอยากมี

รายได้ ทั้งๆ ที่ไม่รู้เลยว่าการขายคืออะไร ต้องขายช่องทางไหน 
เดือนหนึง่ผ่านไปท�าไม่ได้เลย ก็เลยไปเซิร์ชกูเกิลดูวธิกีารขาย จ�าได้ว่า
ชิ้นแรกที่ขายได้คือแม่ทีมบอกว่าให้ไปฝากร้านบ่อยๆ เราก็ไปฝาก
ร้านในไอจีดารา ก็มีผู้ชายคนหนึ่งทักมาว่าสนใจแล้วก็ขายได้ เรา
เข้าใจว่าถ้าเข้าไปตรงจุดที่ลูกค้าซึ่งเขาสนใจอยู่แล้วการซื้อ-ขายจะ
ง่ายมาก พอมาวันนี้ก็จะสอนลูกทีมให้ทุกคนยิงโฆษณาเป็น สอน
เทคนิคการขายต่างๆ ไม่ใช่รับสินค้ามาแล้วขายเลย เราจะสอน     
ทลีะสเตป เพือ่ให้ทกุคนเกดิการพฒันา ยิง่เดีย๋วนีคู้แ่ข่งเยอะขึน้ เรา
ต้องสร้างตวัตนขึน้มา ขายตรงนีไ้ม่ได้กข็ยบัขายตรงอืน่มัย้ หาอะไร
ที่จะมาขายเสริมกัน และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง”

สุนิตา สุขกะจิตร (เอ)
“การที่จะเลือกเป็นตัวแทนแบรนด์ไหน จะมองจากสินค้า       

การดแูลตวัแทน การท�าการตลาดของแบรนด์ ท่ีส�าคญัคือ มคีวามรกั 
ศรทัธาในแบรนด์ เจ้าของแบรนด์ เลยมาเลอืกท�ากบัพีจ่ิบ๊ เวลาจะขาย
สินค้าก็ต้องรู้รายละเอียดทุกอย่าง เพื่อที่จะได้อธิบายให้ค�าแนะน�า
ลูกค้าได้ถูกต้อง เราต้องรู้ปัญหาของลูกค้าก่อนว่าเขามีปัญหาอะไร 
ก็ให้ค�าปรึกษา ใส่ใจรายละเอียด เราก็แนะน�าในส่วนที่ขายว่ามัน
แก้ปัญหาอะไรได้ แล้วติดตามผลหลังการใช้งานด้วย แต่ด้วยว่า  
โลกออนไลน์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขายของบนออนไลน ์    
ก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วย เขาไปทางไหนมีอะไร
ใหม่ๆ ก็ต้องตามให้ทันด้วยถึงจะท�าได้อย่างยั่งยืน”

ณปภัช อสัมภินชาติ (ลิตา)
“ตอนที่ตัดสินใจมาท�ากับพี่จิ๊บก็จะดูที่คุณภาพสินค้าก่อน         

ซ้ือมาทดลองใช้เองคณุภาพโอเคถงึกล้าตดัสนิใจเอามาขาย นอกจากนี้ 
ดูการท�าการตลาดของแบรนด์ ผลตอบรับในตลาดว่าเป็นยังไง      
การท�าธุรกิจออนไลน์บางคนคิดว่าฉาบฉวย บางคนเข้ามาขายไม่ดี
ก็เลิกท�าไปเลย แต่บางทไีม่ใช่ เราต้องมองว่าคนทีข่ายดีเขาท�ายงัไง 
เพราะไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บแล้วจะขายดี ต้องเข้ามาเรียนรู้ ลงมือท�า 
แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เวลาคุยกับลูกค้าก็ต้องมีความ
ซื่อสัตย์ ถามก่อนเลยว่าลูกค้ามีความต้องการแบบไหน ไม่ใช่สักแต่
จะขายโกหกเขา อย่างนั้นจะไม่มีใครกลับมาซื้อซ�้าอย่างแน่นอน    
เราควรแนะน�าลูกค้าก่อนแล้วให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะซื้อหรือเปล่า”

ศุภลักษณ์ นุยืนรัมย์ (ขวัญ)
“ขวัญออกจากงานบัญชีมาเพื่อมาท�าตรงนี้อย่างเดียว รู้สึกว่า

ตั้งแต่ขายมาชีวิตเปลี่ยนเลยจากท่ีท�างานประจ�ารายได้ไม่เท่าไหร่ 
หลกัๆ ขวญัจะเทรนลกูทมีในกลุ่มให้เป็นเหมอืนเราคอืขยนั สม�า่เสมอ
ในการท�าทุกวัน แล้วหาเทคนคิใหม่ๆ การแต่งรปู การขายช่องทางอืน่ 
เช่น อนิสตาแกรม ทวติเตอร์ แล้วตราบใดท่ีสินค้าคุณภาพตอบโจทย์
ปัญหาของลกูค้า เรากย็งัขายต่อไปได้เรือ่ยๆ ไม่ได้ฉาบฉวยท�าแป๊บๆ 
แล้วเลกิ เพยีงแต่เราต้องปรบัตวัตามตลาดตามโลก อย่างการตลาด
ออนไลน์มนัเปลีย่นไป ธรุกจิเปลีย่นไปแบบไหนเรากต้็องปรบัเปลีย่น
ตามน้ัน แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา รวมไปถึงต้องพัฒนา
ตัวแทน ซึ่งตัวแทนมีหลายคนที่ท�างานประจ�าหลากหลายมาก     
เลอืกท�าตรงนีเ้ป็นอาชพีเสรมิ เพือ่หารายได้อกีทาง เขากต้็องพฒันา
ตัวเองเพื่อจะอยู่ในธุรกิจนี้ให้ได้”

พรวิภา นุชนารถธนกุล (เปิ้น)

สาริสา จันทร์สิน (ขวัญ)

สุนิตา สุขกะจิตร (เอ)

กุลธิดา ภู่ภิรมย์รัตน์ (กุลลี่)

ศุภลักษณ์ นุยืนรัมย์ (ขวัญ)

สุนีย์ ทองบุญโท (แพท)

กรรณิกา แก้วผลึก (จอย)

ปนัดดา ศรีเพ็ง (แอม)

อามีน ไทยสนิท (มีน)

ณปภัช อสัมภินชาติ (ลิตา)

ณัฐปคัลป์ ธีติโรจนโภคิน (อาม)

ปัณฑิตา ชัยบุตร (แอน)
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ปัณฑิตา ชัยบุตร (แอน)
“ท�ำมำ 7 ปีแล้ว เริ่มจำกอำชีพเสริม จนลำออกจำกงำนประจ�ำ

มำท�ำเต็มตัว เพรำะเรำมีตัวแทนเพิ่มมำกขึ้นเรำก็ต้องดูแลตัวแทน
ต่อ ต้องรูจ้กักำรบรหิำรจดักำร จะดแูลจดักำรลูกทมียงัไง จะเข้ำถงึ
ลูกทีมยังไง ถ้ำเรำไม่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ลูกทีมก็คงไม่มีใคร
อยำกอยู่กบัเรำ หรอืเดนิไปไม่ถงึจดุหมำย เพรำะหลำยคนเข้ำมำท�ำ
ตรงนี้ไม่เคยขำยของออนไลน์ ดังนั้น จะท�ำยังไงให้ตัวแทนขำยของ
ออนไลน์เป็น มวีธีิกำรพรีเซนต์สนิค้ำยงัไง เรำกจ็ะมีโค้ชมำให้ควำมรู้ 
มีกำรจัดอบรม มีกำรนัดคุยตัวต่อตัว ควบคู่กันไปก็ต้องคอยสร้ำง
ก�ำลงัใจให้ตวัแทน เพรำะด้วยควำมทีท่กุคนต้องเรยีนรูจ้ำกศนูย์หมด 
ถ้ำท้อแล้วไม่อยำกท�ำเขำก็จะไปจำกวงกำรนี้ แต่ถ้ำเรำใกล้ชิด
สอบถำมให้ก�ำลงัใจ ช่วยวำงแผนให้กจ็ะท�ำให้มกี�ำลงัใจสูต่้อไป กำรที่
จะขำยได้ ไม่ได ้นอกจำกตัวสินคำ้แลว้ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตวัเรำว่ำมกีำร
พฒันำตวัเองเพิม่ช่องทำงกำรขำยใหม่หรอืเปล่ำ ไม่ขำยแค่ในเฟซบุก๊ 
ยังมีอินสตำแกรม ทวิตเตอร์ที่จะท�ำให้เรำเป็นที่รู้จักมำกขึ้น”

กรรณิกา แก้วผลึก (จอย)
“เมื่อก่อนจอยเคยท�ำงำนประจ�ำแล้วลำออกมำลุยงำนออนไลน์ 

ถำมว่ำก่อนหน้ำนี้เคยท้อมั้ย ก็มีท้อหยุดไป แต่ถ้ำเรำคิดว่ำจะยึด
อำชีพนี้จริงจัง ธุรกิจออนไลน์โตเร็ว กำรขำยออนไลน์เวิร์กที่สุด     
คนส่วนใหญ่ใช้ชวีติอยูบ่นออนไลน์ ดงันัน้ ถ้ำท�ำจรงิจงักจ็ะเป็นธรุกจิ
ทีย่ัง่ยนืได้ ถ้ำคนท่ียดึอำชพีแม่ค้ำ ยังไงเขำกเ็ป็นแม่ค้ำ ไม่ว่ำจะขำย
ในออนไลน์หรือขำยอะไรก็ย่อมขำยได้ แต่ถ้ำคนเข้ำมำในธุรกิจน้ี
เพรำะเห็นคนนี้ท�ำแล้วรวย ไม่ได้จริงจังก็ไม่ย่ังยืนส�ำหรับเขำ           
จะยั่งยืนส�ำหรับคนที่จริงจัง และยึดอำชีพนี้เป็นอำชีพจริงๆ ก่อนที่
จะมำขำย Garden Me เรำดูควำมน่ำเชื่อถือของแบรนด์ ดูว่ำ    
แบรนด์นี้อยู่มำนำนแล้วก็มั่นใจได้”

อามีน ไทยสนิท (มีน)
“เมือ่ก่อนท�ำงำนประจ�ำ เร่ิมเบ่ืออยำกหำอะไรท�ำเพ่ิมเตมิก็ขำยของ

ในตลำด พอช่วงหน้ำฝนรำยได้ไม่ดี ทุนหำยก็เลยมองหำงำน       
ขำยของออนไลน์ มำขำยกบัพีจ่ิบ๊ ทกุอย่ำงเปลีย่นไปหมดเลย กต้็อง
ปิดหน้ำร้ำนในตลำดมำขำยออนไลน์อย่ำงเดียว ก่อนตัดสินใจ        
มำขำยกับพี่จิ๊บ ก็ดูหลำยตัวสุดท้ำยดูภำพลักษณ์สินค้ำ กำรท�ำ      
กำรตลำด และเจ้ำของแบรนด์ พอเรำรูจ้กัเจ้ำของแบรนด์ เขำเอำใจใส่
ตัวแทน มีควำมน่ำเชื่อถือ รู้สึกว่ำแบรนด์นี้น่ำจะไปได้ไกล น่ำจะ
ท�ำให้เรำมีรำยได้ ไม่ต้องเปลี่ยนแบรนด์บ่อยๆ ก็เป็นไปอย่ำงที่คิด  
มนัมกีำรเติบโตขึน้เร่ือยๆ ตวัเรำกม็ำไกลมำกจำกวนัแรกเริม่ทีข่ำยของ
ออนไลน์มีเงิน 5,000 บำทสุดท้ำยของกำรลงทุน ตอนนี้ได้รถ          
ได้คอนโดมิเนียม กำรมำท�ำตรงนี้ต้องรักกำรขำย ต้องแอ็กทิฟ       
ตัวเองตลอดเวลำ จริงๆ แล้วจะมั่นคง ไม่มั่นคงก็อยู่ที่ควำมตั้งใจ
ของเรำเอง”

สาริสา จันทร์สิน (ขวัญ)
“ตอนเลือกมำท�ำตรงนี้ จะเลือกจำกวิสัยทัศน์ของเจ้ำของ

แบรนด์ มุมมองของเจ้ำของแบรนด์ มองตัวแทนเขำแบบไหน 
มองแค่ผลประโยชน์หรอืมองว่ำเป็นบ้ำน เป็นครอบครวัของเขำ 
ส่วนตวัมองว่ำกำรขำยของออนไลน์จะเตบิโตไปเรือ่ยๆ เพรำะ
ในอนำคตคนยิ่งหันมำใช้ออนไลน์มำกขึ้น ทุกวันนี้กำรสั่งซื้อ
สินค้ำออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพรำะมันสะดวก ไม่ต้องเดิน    
ไม่ร้อน ไม่เหนื่อย ไม่ต้องเช่ำร้ำน แล้วส่งของถึงหน้ำบ้ำน     
เก็บเงินหน้ำบ้ำนก็ได้ แต่คนขำยอย่ำงตัวแทนก็ต้องมีควำม
ตั้งใจรู้จักดูแลลูกค้ำ มีบริกำรหลังกำรขำย ส่งของเสร็จแล้วก็
ทักไป สอบถำมลูกค้ำว่ำได้รับสินค้ำหรือยัง ติดตำมว่ำใช้แล้ว
เป็นไงบ้ำง ส่วนตัวแทนในทีม ใช้ใจเป็นหลัก นึกถึงใจเขำใจ
เรำ เพรำะว่ำเรำมำจำกต่ำงท่ีแล้วมำอยูด้่วยกนั ถ้ำไม่ชอบอะไร
ที่คนอื่นท�ำกับเรำ เรำจะไม่ท�ำกับลูกทีมอย่ำงนั้น”

ณัฐปคัลป์ ธีติโรจนโภคิน (อาม)
“เรำท�ำทีมเหมือนกำรสร้ำงแบรนด์แบรนด์หน่ึง เรำท�ำให้          

คนท่ีตำมเรำมำหรือคนท่ีเลือกมำสมัครกับเรำประสบควำมส�ำเร็จ 
ยิ่งในปัจจุบันด้วยควำมที่คนขำยเยอะขึ้น คู่แข่งเยอะขึ้น ถ้ำเรำมี
ลูกค้ำประจ�ำ มีตัวแทนที่อยู่กับเรำแล้วประสบควำมส�ำเร็จ ตัวแทน
กลุม่นีก้จ็ะอยูก่บัเรำไปในระยะยำว ซึง่มนักโ็ยงไปถงึปัจจยักำรสร้ำง
ทีมคือ เรำต้องท�ำให้เขำประสบควำมส�ำเร็จจึงจะรักษำเขำได้         
ในระยะยำว เวลำที่เรำเลือกลูกทีมก็ต้องดูคนที่ลงมือท�ำจริงๆ ถ้ำ
โฟกัสคนที่เอำจริง 100 เปอร์เซ็นต์ เรำจะได้คนที่มีคุณภำพ แล้วเรำ
กด็งึศกัยภำพเขำออกมำ ซึง่แต่ละคนจะมีจดุยนืของตวัเอง มจุีดเด่น
ของตวัเอง เขำขำดอะไรเรำกเ็สรมิสนบัสนนุให้เขำ ผลกัดนัคนพวกนี้
ให้เขำประสบควำมส�ำเร็จ”

กุลธิดา ภู่ภิรมย์รัตน์ (กุลลี่)
“ท�ำงำนประจ�ำ ช่วงนั้นมีแบรนด์ B’Secret ก�ำลังดัง พี่ที่

ท�ำงำนชวนให้ลองใช้ ใช้ดีเลยอยำกขำย ขำยไปท�ำงำนไป    
กำรจะเป็นตัวแทนที่ดีจะต้องมีควำมรับผิดชอบ ดูแลลูกค้ำ    
ให้ดี พัฒนำตัวเอง คอยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปหำคอร์สเรียน     
เพิม่เตมิ คอร์สพฒันำบุคลิกภำพ คอร์สออนไลน์ คอืต้องพฒันำ
ตัวเองตลอด พอมีลูกทีมก็ต้องดูแลให้ดีอยู่แบบให้ใจ ไม่ใช่    
อยู่แบบผลประโยชน์ ให้ใจไปเขำก็ให้ใจเรำกลับ ช่วยเหลือ     
พูดคุยกับลูกทีม ไม่ทิ้งไม่เทตัวแทน มีปัญหำก็ช่วยกันแก้     
เพรำะเรำไม่ต้องกำรท�ำแบบฉำบฉวย เรำต้องกำรท�ำถำวร”

สุนีย์ ทองบุญโท (แพท)
“กำรจะเป็นตัวแทนที่ดีต้องเป็นน�้ำไม่เต็มแก้ว พร้อมรับสิ่งใหม่

เสมอ เพรำะโลกเปลี่ยนไป ทุกอย่ำงเปลี่ยนไป พร้อมพัฒนำตัวเอง
เสมอ ขณะเดียวกันกำรเลือกว่ำจะเป็นตัวแทนแบรนด์ไหนก็ต้อง
เลือกแบรนด์ที่มีคุณภำพ มำตรฐำนโรงงำน มำตรฐำนสินค้ำ ดูกำร
ท�ำกำรตลำด เพรำะกำรตลำดดมีีชยัไปกว่ำครึง่ สดุท้ำยคอืเลอืกทมี 
เพรำะถ้ำเลือกทีมถูกเรำก็เติบโตได้เร็ว ส่วนลูกทีมแน่นอนว่ำทุกคน
คำดหวงัจะประสบควำมส�ำเร็จเหมอืนเรำ ฉะนัน้เรำต้องเป็นตวัอย่ำง
ที่ดี รู้จักกำรให้ และจริงใจกับลูกทีม สิ่งเหล่ำนี้จะท�ำให้ไม่ว่ำจะเจอ
อุปสรรคแค่ไหนลูกทีมก็ยังจะอยู่กับเรำ เข้ำใจเรำ ไม่ทิ้งเรำไปไหน 
ส�ำหรบักำรขำยทีเ่รำเลอืกท�ำสนิค้ำท่ีมคุีณภำพ ตวัสินค้ำหรือแบรนด์
ค่อนข้ำงกำรนัตตีวัเองอยู่แล้ว เพรำะฉะนัน้เรำกล้ำยืนยนักบัลูกค้ำว่ำ 
สินค้ำเรำมีคุณภำพ ที่เหลือคือใช้หลักกำรเดียวกันคือ จริงใจ ดูแล
หลังกำรขำย ไม่ใช่ขำยแล้วจบเลยก็ท�ำให้มีกำรซื้อซ�้ำเกิดขึ้น”

ปนัดดา ศรีเพ็ง (แอม)
“เริม่แรกท�ำรำชกำร เงนิเดอืนน้อย ค่ำใช้จ่ำยไม่พอเลยหำอำชพี

เสริม ก็สมัครมำเป็นตัวแทน ใช้เวลำในกำรขำยของออนไลน์ประมำณ 
1 ปี 2 เดือนก็ตัดสินใจลำออกจำกงำนกำรจะเป็นตัวแทนที่ดี         
ต้องพร้อมเปิดใจเรียนรู้สิ่งที่ไม่รู้ ยอมรับฟังทุกด้ำน รักทีม แล้วเดิน
ไปด้วยกัน ซ่ึงเรำก็มีหน้ำที่ดูแลตัวแทน สอนงำน มีเทคนิคอะไร     
ก็สอนให้ เทรนตัวแทนอย่ำงน้อยสุดเดือนละ 2 ครั้ง บำงครั้งจะนัด
ตัวแทนแต่ละจังหวัดให้รวบรวมตัวแทนแต่ละพื้นท่ี เรำก็จะขับรถ
ไปหรือบินไปเพื่อสอนเขำ ให้ตัวแทนรู้สึกว่ำเป็นครอบครัวเดียวกัน 
แล้วเขำก็จะมีพลัง มีไฟในกำรท�ำงำน”
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ขายความเรียบง่ายแต่ดูดี
Text : Ratchanee / Photo : เจษฎา ยอดสุรางค์

LAPIN

เช่นเดียวกับ ตูล-นิรชำ ชินะรัตนกุล และ ตำล-ชุติกำร ชินะรัตนกุล พี่น้องฝาแฝดที่เริ่มต้นท�ากระเป๋า

แบรนด์ LAPIN จากแค่อยากใช้กระเป๋าในแบบที่ตัวเองชอบ นั่นคือเรียบง่ายแต่ดูดี 

“เริ่มต้นจากกระเป๋าผ้า แล้วก็มาเป็นผ้าแคนวาส ซึ่งในตอนแรกเลยเกิดจากว่าเราอยากใช้กระเป๋า    

แบบไหนเราก็ท�าขายแบบนั้น แล้วเราก็ให้คุณแม่เป็นคนเย็บให้ เรียกว่าเราท�ากันเอง บวกกับคุณภาพ     

ของสินค้าเลยท�าให้ได้รับการตอบรับที่ดี อีกอย่างคือด้วยความที่เราเป็นฝาแฝด เวลาไปออกบู๊ธขายตาม

อีเวนต์ต่างๆ คนจะจ�าได้ว่า นี่คือแบรนด์ LAPIN มันเป็นภาพจ�า คนเลยจ�าแบรนด์ง่ายขึ้น พอเริ่มขายได้

มากขึ้น LAPIN ก็ต้องมีการพัฒนา มีแบบใหม่ๆ จากกระเป๋าผ้าแคนวาสอย่างเดียวก็เริ่มมีการเอาวัสดุอื่น

ผสมด้วย เช่น หนัง ผักตบชวา ซึ่งเราจะไปจ้างชาวบ้านที่เชียงใหม่สานถักขึ้นมาแล้วเราเอามาประกอบ

กระเป๋า แล้วตอนหลงัก็ค่อยเทรนช่างเยบ็ประจ�าของเราข้ึนมาเองด้วย” ตลูเล่าทีม่าให้ฟังถงึทีม่าของ LAPIN

เมือ่สองสาวเจ้าของแบรนด์ได้หยบิเอาความชอบส่วนตวัมาท�าเป็นกระเป๋าในแบบทีช่อบ ดงันัน้ จุดเด่น

ของ LAPIN นอกจากดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในแบบฉบับของแบรนด์ได้อย่างลงตัว ท�าให้

สามารถใช้ได้หลายโอกาสและทุกวยั อีกทั้งยังไม่ต้องกลวัตกเทรนด์แล้ว ยังเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสที่ผลิต

จากวัสดุคุณภาพดี โดยทั้งคู่ต่างคิดตรงกันว่า ถ้าจะต้องท�าในสิ่งที่ใช้จริงๆ ก็ต้องมีคุณภาพดีด้วย  

“เราจะออกแบบกันเอง ยึดตามแบบที่เราชอบและอยากใช้ อย่างเช่น รุ่น Notebook Bag เกิดจาก 

ตูลอยากมีกระเป๋าที่ใส่โน้ตบุ๊ก และใส่เอกสารได้ไม่ยับ ก็เลยออกมาทรงสี่เหลี่ยมแล้วใช้ผักตับชวาถัก      

มาประกอบ ใบน้ีเราใช้เองแล้วเวิร์กก็ท�าขาย ทุกใบมาจากตัวเราใช้งานจริง เลยค่อนข้างถูกใจคนใช้       

บางรุ่นเกิดจากความบังเอิญ อย่างรุ่นที่มีขอบรุ่ยๆ ตอนที่เราท�ากระเป๋าจะมีขอบผ้ารุ่ยๆ เหลือทิ้ง ก็เลย

ลองเอามาท�าเป็นขอบกระเป๋าปรากฏว่ามันท�าแล้วดูสวยแปลกตา คนชอบเยอะมาก ก็ท�าให้เราไม่ต้องทิ้ง

เก็บมาใช้ต่อได้” 

อย่างไรก็ตาม หากส่องตลาดกระเป๋าผ้าแคนวาสก็จะพบว่ามีหลายแบรนด์มากทั้งจากไทยและจีน แต่

ตาลบอกว่า แม้จะเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสเหมอืนกัน แต่หากดดูีๆ  จะเหน็ว่ามคีวามแตกต่างกนั โดยเฉพาะ

ตัวผ้า ซ่ึงหากได้เข้าไปส่องรีวิวสินค้าเหล่านั้นก็จะมีการติงเรื่องคุณภาพผ้าว่าไม่เหมือนภาพที่โพสต์ขาย 

เพราะถ้าดจูากรปูอาจจะไม่เห็นในรายละเอยีด แต่ผ้าแคนวาสของ LAPIN จะเลือกทีคุ่ณภาพผ้าหนาและดี   

“การจะท�าธุรกิจอะไรก็ตาม ต้องใส่ใจในรายละเอียดมากๆ ตอนแรกๆ ซื้อผ้าเราไม่ได้ดูถึงว่าสีตก    

ไม่ตก เห็นผ้าสวย ความหนาโอเคก็ซื้อ แล้วกลับมาคุณภาพไม่ได้ คือรายละเอียดพวกนี้เราต้องใส่ใจด้วย 

ต้องขยันเดินหาซัพพลายเออร์ เดินแบบเยอะมากแทบทุกอาทิตย์ ไปโรงงานทอผ้าด้วย เราหาวัสดุเอง    

ทุกอย่างตั้งแต่อะไหล่ ผ้า ซิป เลยจ�าได้ว่าซื้อร้านไหนของดีเราก็จะเลือกที่คุณภาพดีมา เพราะเราคิด      

เราท�าเพื่อใช้เอง ฉะนั้นลูกค้าที่รับของไปจะไม่เคยบ่นกลับมาว่ากระเป๋าไม่เหมือนกับรูป ทุกคนจะบอก   

เลยว่าผ้าดีมาก ดีกว่าที่คิดอีก นอกจากนี้ เราก็จะมีบริการให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ เช่น 

สายสะพายไหล่ซึ่งเราท�าความยาวตามมาตรฐานอยู่แล้ว แต่ลูกค้าบางคนตัวใหญ่หรืออ้วน ก็อยากได้     

สายที่ยาวขึ้น เราก็ให้เขาส่งกลับมาเพ่ิมความยาวให้ คืออะไรที่เราสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เราก็      

จะท�าให้”

นอกจากจะท�ากระเป๋าภายใต้แบรนด์ LAPIN แล้ว ด้วยความตั้งใจยึดมั่นในคุณภาพสินค้า ท�าให้ทั้งคู่

ขยับธุรกิจขึ้นไปอีกขั้นด้วยการรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์อ่ืนหรือองค์กรที่ต้องการกระเป๋าผ้าด้วย รวมถึง

การรบัท�า Custom Made ทีม่ลีกูค้าเพิม่เข้ามาเรือ่ยๆ ทีส่�าคัญคอื ก�าลงัดลููท่างทีจ่ะขยายตลาดไปประเทศ

ญี่ปุ่นอีกด้วย 

 Lapin Lapindesign   Lapindesigns   www.lapin.co.th

การเริ่มต้นท�าในสิ่งที่รัก และได้ทดลองใช้เองก่อน

ย่อมเป็นทุนตั้งต้นที่ดีในการท�าธุรกิจ

เพราะอย่างน้อยๆ ก็จะได้มั่นใจได้ว่าสินค้านี้ดีจริงหรือไม่

และโอกาสที่จะน�าพาธุรกิจไปสู่ความส�าเร็จได้ก็ไม่ใช่เร่ืองยาก
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Self-Employed

โกยเงินสาวเก๋ด้วยต่างหู Boho Chic
Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

KLuNgsee.sAmAduN

 Klungsee.Samadun   klungsee.samadunshop

มทันำ แสนยำประเสรฐิ สาวเจ้าของแบรนด์เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้าน้ีท�าแบรนด์เสือ้ผ้าโดยเน้นไปทีจ๊ั่มพ์สทู

สีสด ลายจัดตามสไตล์ทีช่อบ แต่คนทัว่ไปเข้าถงึยาก ท�าให้แบรนด์ไปไม่ถงึฝ่ังฝัน อย่างไรกด็ ีด้วยยงัอยาก

ท�าแบรนด์แฟชั่นต่อเลยเลือกท�าอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบ นั่นคือ ต่างหู

“ช่วงแรกท�าต่างหูสไตล์ Minimal เพราะฮิตในตลาด หวังซื้อง่ายขายคล่อง แต่เราเรียนดีไซน์มาเลย 

มองว่าสามารถแต่งเติมได้อีก ไซส์ก็เพิ่มขึ้นได้เลยเปลี่ยนมาท�าต่างหูสไตล์ Boho Chic มีการปรับสี และ

แพตเทิร์นให้ชิกขึ้น มีกลิ่นอาย Bohemian และไซส์ใหญ่แต่น�้าหนักเบากว่าที่ตาเห็น ท�าให้ถูกใจทั้งลูกค้า

ไทยและเทศที่ชอบแต่งตัว ชอบแฟชั่น และลูกค้าที่แต่งตัวเรียบๆ แต่อยากใส่ต่างหูปังๆ” มัทนากล่าว

ต่างหทูกุคูเ่ป็นงานแฮนด์เมด วสัดบุางตวัทีใ่ช้กช็วนว้าวเพราะไม่คดิว่าจะน�ามาท�าต่างหไูด้ เช่น กระดมุ 

ลูกปัด ดอกไม้พลาสติก และหนัง ดีไซน์มีความหลากหลายและมีสีให้เลือกเยอะ โดยมีตั้งแต่สีขาวด�า      

ไปจนถึงสีทอง ไม่เพียงเท่านี้ มีสินค้าพิเศษออกมาต้อนรับฤดูกาลต่างๆ ด้วย เช่น ฤดูร้อนมีต่างหูสีสด

และกระเป๋าที่ออกแบบลวดลายให้ล้อไปกับต่างหู

เมือ่ทกุอย่างเข้าทีเ่ข้าทาง เอกลกัษณ์ของสนิค้าและกลุม่ลกูค้าเร่ิมชดัเจน มัทนาจงึเพ่ิมความแขง็แกร่ง

ให้แบรนด์ด้วยการดึงแฟนหนุ่ม วีรวัฒน์ ชัยเพ็ชร มาดูแลในส่วนของการตลาดออนไลน์ ซึ่งเขาได้เริ่มจาก

การโพสต์คอนเทนต์ทั้งรูปภาพและข้อความในเฟซบุ๊กทุกวัน เพื่อให้เพจไม่หลุดจากหน้าฟีด ส่วน              

ในอนิสตาแกรมดงึความสนใจด้วยการเซ็ต Mood&Tone ของแต่ละคอลเลกชนัข้ึนมา เพือ่ให้รูปทีแ่สดงมี 

Composition น่าสนใจ ที่ส�าคัญทุกโพสต์ถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ เพราะเชื่อว่าเมื่อตัวตนของแบรนด์

เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าแบรนด์จะท�าอะไรก็ย่อมเป็นที่น่าจับตามอง

“ช่วงแรกมุ่งไปที่ลูกค้าไทยก็เกือบถอดใจอยู่เหมือนกัน เพราะต่างหูของเรามีราคาค่อนข้างสูง ขณะที่

ลูกค้าไทยมีก�าลังซื้อไม่สูงนัก แต่ถ้าจะให้ลดราคา เราก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าไม่รู้สึกเสียดายเงิน  

ที่ต้องจ่าย จึงใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงขึ้น ดีไซน์ต่างหูให้มีเอกลักษณ์ และเมื่อมองอีกมุมหนึ่ง เรตราคาที่ตั้ง

ช่วยสแกนลูกค้าได้ ท�าให้รู้ว่าลูกค้าที่แท้จริงของแบรนด์คือกลุ่มไหน” วีรวัฒน์กล่าว

หลงัจากรูว่้าลกูค้าไทยคอืกลุม่ไหน วรีวฒัน์ก็หนัมาเปิดตลาดต่างประเทศบ้าง โดยเข้าไปลงขายสนิค้า

ในเว็บไซต์ซื้อ-ขายสินค้าแฮนด์เมดสัญชาติไต้หวันอย่าง Pinkoi ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีทีเดียว ท�าให้ตอนนี้

แบรนด์ Klungsee.Samadun มีทั้งลูกค้าไต้หวัน จีน สิงคโปร์ ฯลฯ และจากการสังเกตความชอบ          

ของลูกค้าแต่ละสัญชาติ พบว่า มีความชอบที่แตกต่างกัน เช่น ลูกค้าสิงคโปร์ชอบต่างหูไซส์ใหญ่ สีสด 

และการแมตช์สีที่ Contrast กันเข้าด้วยกัน ส่วนลูกค้าจีนและไต้หวันชอบต่างหูที่มีสีไม่จัดจ้านนัก          

และไซส์เล็ก โดยเขาบอกว่า ส่ิงหน่ึงที่จะท�าให้เจ้าของแบรนด์ประสบความส�าเร็จในการท�าตลาด             

ต่างประเทศคือ ความช่างสังเกต เพราะท�าให้รู้ว่าต้องสร้างสรรค์สินค้าออกมาในรูปแบบไหนจึงจะตรง

ตามความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ มัทนาได้กล่าวเสริมว่า นอกจากขายผ่านเว็บไซต์ Pinkoi แล้ว ยังไปออกบู๊ธที่สิงคโปร์ด้วย เพราะ

ท�าให้ได้พูดคุยกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ได้รู้ฟีดแบ็กในทันทีว่า ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบต่างหูของแบรนด์ ซึ่งก็

เป็นที่น่าดีใจที่ลูกค้าส่วนใหญ่ชื่นชอบและเข้าใจในสิ่งที่เธอน�าเสนอ 

“ครั้งแรกที่ไปออกบู๊ธท่ีสิงคโปร์ ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่ก็ไม่รู้สึกท้อใจ เพราะอย่าง

น้อยแบรนด์ก็เป็นทีรู่จั้ก จากการออกบูธ๊ในครัง้นัน้ท�าให้จบัจดุได้ว่า ถ้าอยากประสบความส�าเรจ็ต้องโพสต์

บอกลกูค้าว่าจะไปออกบูธ๊ในช่วงเวลาไหน และเปิดให้สัง่ต่างหลู่วงหน้า โดยสามารถมารบัได้ทีบู๊่ธของเรา” 

มัทนากล่าว

ท้ายสุด วีรวัฒน์ได้กล่าวปิดท้ายว่า แบรนด์จะเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้ไม่ใช่เพียงดีไซน์โดนใจ และ

คุณภาพที่เหมาะสมกับราคา แต่บริการหลังการขายก็มีส่วนเช่นกัน หนึ่งในวิธีที่ใช้คือ ให้ลูกค้าช่วยแชร์

ไอเดียในการท�าต่างหู นอกจากท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับแบรนด์แล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มไอเดีย    

ให้กับเขาและแฟนสาว อีกทั้งยังยินดีตอบค�าถามต่างๆ เช่น การแมตช์ชุดให้เข้ากับต่างหู เพราะอยากให้

ลูกค้าทุกคนมีความมั่นใจในการใส่ต่างหู Klungsee.Samadun 

ต่างหูเป็นไอเท็มที่เสริมลุคสาวๆ ได้ดี

โดยเฉพาะสาวสายแฟชั่นขาดไอเท็มชิ้นนี้ไปไม่ได้

ส�าหรับสาวที่ชอบใส่ต่างหูไซส์ใหญ่อยากแนะน�าให้รู้จักกับ Klungsee.Samadun

แบรนด์ต่างหูสีเจ็บจ๊ีดสไตล์ Boho Chic

ต่างหูเป็นไอเท็มที่เสริมลุคสาวๆ ได้ดี โดยเฉพาะสาวสายแฟช่ันขาดไอเท็มช้ินนี้ไปไม่ได้ 

ส�าหรับสาวที่ชอบใส่ต่างหูไซส์ใหญ่อยากแนะน�าให้รู้จักกับ Klungsee.Samadun 

แบรนด์ต่างหูสีเจ็บจ๊ีดสไตล์ Boho Chic
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

เราจะพบว่ามีผู้ประกอบการหลายคนเลยทีเดียวที่เริ่มต้นธุรกิจ

เพราะแรงบันดาลใจจากการท่ีสินค้าในตลาดไม่ตอบโจทย์ความ

ต้องการของตวัเอง ซนิดี ้หว่อง สาวนกับญัชชีาวมาเลเซยีกเ็ป็นหนึง่

ในนั้น เมื่อเธอออกไปสังสรรค์กับเพื่อน หลังมื้ออาหาร ทางร้านมัก

เสร์ิฟกาแฟหรอืชาทีม่กีาเฟอีนซึง่ไม่ถกูใจนักเน่ืองจากเธอแพ้กาเฟอนี 

ซินดี้จึงคิดผลิตชาสมุนไพรปลอดกาเฟอีนขายเอง ใช้เวลาศึกษา

ข้อมลู หาแหล่งวตัถดุบิ และพฒันาการผลติ จนในท่ีสดุฝันกเ็ป็นจรงิ

เมื่อเธอสามารถแจ้งเกิด RHYMBA HILLS แบรนด์ชาสมุนไพรเพื่อ

สุขภาพในมาเลเซีย นอกจากจ�าหน่ายในประเทศทั้งยังส่งไปขาย

ต่างประเทศอีกด้วย ท�าให้ซินดี้ถูกมองว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ในธุรกิจ

ผลิตชามาเลเซีย

ย้อนกลบัไปช่วงเป็นนักเรยีนมธัยมปลาย ซินด้ีมคีวามสนใจในเรือ่ง

สขุภาพและมคีวามฝันอยากเป็นแพทย์ แต่ความฝันไม่เป็นจริงเมือ่เธอ

เบนเขม็ไปเรยีนด้านบญัช ีหลงัจบการศกึษาจาก Royal Melbourne 

Institute of Technology University ในออสเตรเลีย ซินดี้ได้งาน

ในต�าแหน่งนักบัญชีที่บริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง 

หน้าที่การงานอันแสนเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพและบั่นทอน

ความสุขในชีวิต เธอเริ่มตระหนักว่างานที่ท�าอยู่ไม่ใช่สิ่งที่รัก ท�าให้

เธอหาทางออกด้วยอาหาร

ซินดี้ใช้ชีวิตแบบหลงระเริงไปกับการกิน เช่น อาหารฟาสต์ฟูด

อย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 ครัง้ อาหารมือ้ดกึเป็นประจ�าทกุคนื น�า้อดัลม

ไม่มวีนัไหนทีไ่ม่ดืม่ และการออกก�าลังกายไม่เคยอยู่ในความคดิ ผลคอื

น�า้หนกัพุง่เกินเกณฑ์   สขุภาพย�า่แย่ นอกจากเป็นสาวพลสัไซส์แล้ว

สิวยังเห่อขึ้นเต็มหน้า เธอจึงฉุกใจคิดได้ ลาออกจากงานบัญชี      

แล้วหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง เลือกรับประทานอาหาร    

เพือ่สขุภาพและออกก�าลงักายสม�า่เสมอ จนท�าให้สามารถลดน�า้หนกั

ได้ 18 กิโลกรัมภายใน 9 เดือน

หลังจากที่ลาออกจากบริษัทตรวจสอบบัญชี ซินดี้ก็หางานใหม่

ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและการกินดีอยู่ดี วันหนึ่ง หลังมื้ออาหาร

นอกบ้านกบัเพือ่นๆ เครือ่งดืม่ร้อนปลอดกาเฟอนีทีท่างร้านให้เลอืก

มีเพียงชาคาโมมายล์ และชาเปปเปอร์มินต์ ซินดี้เริ่มตั้งค�าถามไม่มี

ชาทางเลือกอื่นบ้างเลยหรือ ทั้งที่มาเลเซียก็เป็นประเทศที่อุดม

สมบูรณ์ไปด้วยวัตถุดิบชั้นดี นั่นคือสมุนไพรต่างๆ

จากสถิติของทางการมาเลเซีย ชาเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค

มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากน�้าเปล่า คาดว่าในอีกไม่กี่ปี

ข้างหน้า เทรนด์การดื่มชาในมาเลเซียจะมาแรงเฉกเช่นเดียวกับ    

ในสหรัฐฯ ยุโรป และออสเตรเลีย นอกจากนั้น ชายังมีภาพลักษณ์

เป็นเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ บรรดาผูใ้ส่ใจในสุขภาพจงึมกัเลอืกดืม่ชา

สมนุไพรปลอดกาเฟอนีและน�า้ตาล เมือ่มองเหน็ช่องว่างและโอกาส

ทางธุรกิจ ซินดี้จึงลงมือท�า

การใช้วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรและเครื่องเทศท�าให้ชา RHYMBA 

HILLS ไม่เพียงเป็นเครื่องดื่มทางเลือกที่ปลอดกาเฟอีน น�้าตาล และ

วัตถุปรุงแต่งรส หากยังถูกชูว่าเป็น Tea with Purpose หรือชาที่มี

สรรพคุณในการส่งเสริม หรือบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ชาอบเชย   

ทีช่่วยควบคมุระดับน�า้ตาลในเลอืด ลดคอเลสเตอรอล และท�าให้เลอืด

ไม่ข้นหนดื เหมาะส�าหรบัคนทัว่ไปและโดยเฉพาะผูป่้วยโรคเบาหวาน 

ขณะทีช่าขงิ ชากระเจีย๊บ ชาใบเตย และชาอืน่ๆ กล้็วนแต่มสีรรพคณุ

ทางยาแตกต่างกัน เช่น ช่วยคลายเครียด ท�าให้ผ่อนคลาย ท�าให้

นอนหลับดีขึ้น เป็นต้น ชาสมุนไพร RHYMBA HILLS จึงจัดเป็น 

Functional Drink หรือเครือ่งดืม่ทีมี่สรรพคณุช่วยส่งเสรมิด้านสขุภาพ

ช่วงแรกของการท�าการตลาด ซินดี้ใช้วิธีเปิดร้านเพื่อจ�าหน่าย 

เป็นการทดสอบสินค้า และการออกบูธ๊ การร่วมงานแสดงสินค้าตาม

ที่ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และให้ลูกค้าได้ลองชิมชาของบริษัท      

หลังจากที่ได้รับการตอบรับดี เธอเริ่มขยับขยายช่องทางจ�าหน่าย

โดยตดิต่อกบัตวัแทนต่างๆ จนในทีส่ดุ สนิค้าภายใต้แบรนด์ RHYMBA 

HILLS ก็ได้ไปวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 

คาเฟ่ สปา ร้านขายยา และร้านค้าปลีกทั่วไป นอกจากน้ัน เธอ     

ยังเจาะตลาดออนไลน์โดยประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเฟซบุ๊ก และ   

อินสตาแกรม พร้อมกันนั้นก็จ�าหน่ายในเว็บอี-คอมเมิร์ซดัง            

อย่าง LAZADA และ 11street  

และด้วยการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม 3 มาตรฐานคือ 

GMP-การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร HACCP-ระบบการจัดการ  

เพื่อความปลอดภัยของอาหาร โดยใช้การควบคุมจุดวิกฤตที่ต้อง

ควบคมุ และ ISO22000-มาตรฐานทีเ่กีย่วข้องกบัคณุภาพและความ 

ปลอดภัยของอาหาร จึงท�าให้ชา RHYMBA HILLS เป็นที่ยอมรับ    

จนสามารถส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ และ    

ฮ่องกงได้ หลังจากที่เจาะตลาดต่างประเทศได้ 2 ประเทศ ซินด้ี     

กเ็ปล่ียนชือ่บรษิทัเป็น Ladang Sari International เพือ่เตรยีมขยาย

ไปยังประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย และอังกฤษ 

แม้จะท�ายอดขายชา RHYMBA HILLS นับล้านซองหรือเทียบเท่า

ชาปริมาณ 2 ตัน แต่ซินดี้ก็ยังพยายามหาหนทางที่จะท�าให้แบรนด์

เติบโตก้าวไกลกว่านี้ โดยจะเน้นการท�าการตลาด การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ และการสร้าง Brand Awareness เพื่อสามารถแข่งกับผู้เล่น

รายใหญ่ในตลาดอย่างชาลิปตัน และชา BOH ของมาเลเซียเอง    

เป้าหมายอันสูงสุดของอดีตนักบัญชีสาวที่ผันมาบุกเบิกกิจการ        

ชาสมุนไพรของตัวเองคือ ภายในระยะเวลา 5 ปี เธอจะส่งชา 

RHYMBA HILLS ไปประชันในตลาดอย่างน้อย 100 ประเทศทั่วโลก 

และท�าให้นักดื่มชาจากทุกที่ได้รู้จักมาเลเซียในฐานะแหล่งผลิต      

ชาสมุนไพรคุณภาพ ฝันของซินดี้ หว่อง จะบรรลุตามเป้าที่วางไว้

หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูต่อไป 

ปี พ.ศ.2554 เธอตั้งบริษัท Abundance Living Enterprise      

ขึน้มาเพือ่ผลติชาสมนุไพรภายใต้แบรนด์ RHYMBA HILLS โดยตัง้เป้า

จะป้ันให้เป็นแบรนด์ทีอ่ยูใ่นใจนกัด่ืมชา ซนิด้ีเร่ิมจากการศกึษาข้อมูล 

พูดคุยกับเกษตรกรและใคร่ครวญถึงวิธีการที่จะท�าให้ธุรกิจ             

เป็นรปูเป็นร่าง เธอวางจดุขายของสนิค้าทีก่ารเป็น Herbal Infusion 

หรือชาสมุนไพร เพราะชาทั่วไปในท้องตลาด ไม่ว่า ชาด�า ชาอู่หลง 

ชาเขียวมาจากพืชตระกูล Camellia Sinensis แต่ชาสมุนไพร

ของเธอจะผลติจากพชือืน่และเครือ่งเทศ เช่น ตะไคร้ ขงิ กระเจ๊ียบ 

ใบเตย อบเชย และอื่นๆ ต่างจากชาสมุนไพร ประเภทลาเวนเดอร์ 

เปปเปอร์มินต์ คาโมมายล์ และกุหลาบแบบทางตะวันตก

ซินดี้เลือกใช้สมุนไพรออร์แกนิกที่ปลูกในประเทศทั้งหมด        

เพื่อความสดใหม่ของวัตถุดิบ และยังเป็นการอุดหนุนเกษตรกร      

เป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม พืชสมุนไพรเหล่านั้นมาจาก

ทางเหนือของประเทศ เช่น รัฐเกดะห์ รัฐเปรัก และปีนัง ซึ่งเป็น

แหล่งปลูกสมุนไพรชั้นดี ยกเว้นขิงที่เธอเลือกจากเมืองเบนตอง      

รัฐปะหังเท่านั้น เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกขิงที่ดีที่สุดของมาเลเซีย    

ขงิทีน่ีใ่ห้กลิน่หอมแรง เข้มข้นด้วยรสชาตแิละคณุค่าทางโภชนาการ

เมื่อเทียบกับขิงจากแหล่งอื่น ส่วนอบเชย ในตลาดมี 2 แบบคือ 

Cassia กับ Ceylon แน่นอนว่าเธอเลือกอบเชย Ceylon จาก        

ศรีลังกาที่คุณภาพดีกว่าแม้ราคาจะสูงกว่าก็ตาม   

คลื่นลูกใหม่วงการชามาเลเซีย

RHYMBA HILLS
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Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ

โดยมกีารระดมทนุไปแล้วกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 
1,600 ล้านบาท และมกีารด�าเนนิการทัง้ในไทยและต่างประเทศ แต่กว่า
จะมาถงึจุดนีไ้ด้นัน้ต้องอาศยัอะไรบ้าง อศิราดร หะรณิสตุ ผูร่้วมก่อตัง้
และประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โอมิเซะ จ�ากัด เปิดเผยดังนี้ 

• หยิบ Pain Point มาตอบโจทย์ให้ตรง 
ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้วเป็นช่วงที่ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ

ของบ้านเราก�าลังเติบโต ร้านขายของออนไลน์ก็มีการเพิ่มขึ้น        
เป็นจ�านวนมาก แต่คนส่วนใหญ่กลับต้องช�าระเงินแบบออฟไลน์    
ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้คนเปลีย่นใจไม่ซือ้ของน้ันๆ เมือ่มองเหน็ถงึ 
Pain Point ตรงนี้ ทางโอมิเซะจึงสร้างบริการรับช�าระเงินออนไลน์ 
หรือ Payment Gateway ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและช่วยให้การ     
จ่ายเงินบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

 
• ก้าวข้ามค�าว่า “ยาก” แล้วลงมือท�า 

หลายคนคิดว่าเป็นเร่ืองยากในการเข้ามาท�า FinTech เพราะ
เป็นเร่ืองของความปลอดภยัและต้องได้รบัการรบัรองทีเ่ป็นมาตรฐาน 
รวมไปถึงการป้องกันว่าจะไม่เกิดการรั่วไหลของข้อมูล โอมิเซะ      

ให้ความส�าคัญในเรือ่งนีโ้ดยเข้าไปศกึษา รวมถงึหาบุคลากรท่ีมคีวาม
เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลโดยเฉพาะ และเนื่องจากทุกๆ วันของการท�า 
Startup เป็น Learning Curve จึงต้องอาศัยความกล้าที่จะเข้าไป
พูดคุยกับคนที่มีความรู ้เพื่อที่จะน�าสิ่งที่พวกเขาได้แชร์นั้น                
มาพัฒนาตัวโปรดักต์ให้ได้มาตรฐาน

• เปิดรับสิ่งใหม่ ไม่ปิดกั้นตัวเอง
สิง่ส�าคญัอย่างหนึง่ทีท่�าให้โอมเิซะเป็นบรษิทัไทยทีส่ามารถเข้าไป

สู่ตลาดต่างประเทศและสู้กับรายใหญ่ๆ ได้ก็คือ การมีวิสัยทัศน์   
ของการเป็น Early Adopter เปิดรับนวัตกรรมและเทรนด์ใหม่ๆ   
อยู่เสมอ อีกท้ังยังวางมาตรฐานไว้ที่การเป็น Global Standard 
ไม่ใช่แค่ Local Standard

• รกัษาวฒันธรรมองค์กร เคารพความคิดซึง่กนัและกนั
วัฒนธรรมองค์กรของโอมิเซะคือ การเป็น Flat Organisation 

หรอืโครงสร้างองค์กรแบบราบ ซึง่สามารถท�างานร่วมกนัได้โดยตรง
โดยไม่ต้องผ่านบุคคลหลายระดับ รวมถึงการเคารพในไอเดีย        
ของกนัและกนั อกีทัง้ยงัใช้เรือ่งของ Small Talk หรอืการคยุสพัเพเหระ

เข้ามาสร้างความคุ้นเคยและท�าให้คนในองค์กรรู้สึกว่าไม่มีช่องว่าง
ระหว่างคนท�างานด้วยกันอีกด้วย

• ปรับตัวให้เป็น มองโลกให้กว้าง
หากจะเปรียบโอมิเซะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างก็คงเป็นกิ้งก่า         

คารบิเบยีน ทีส่ามารถเปลีย่นสไีด้ตามสิง่แวดล้อมต่างๆ มตีาท่ีสามารถ
กรอกได้ 360 องศา และพร้อมจู่โจมแมลงแบบทันที ซึ่งถือเป็นสิ่ง  
ที่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นของการเป็นอี-คอมเมิร์ซ แล้วปรับเปลี่ยนมาท�า 
Payment Gateway จนถงึตอนนีท้ีม่กีารศกึษาว่าจะน�าเอาเทคโนโลยี 
Blockchain เข้ามาใช้กับ Payment Gateway ได้ยังไงบ้าง นี่คือ
ความไม่หยุดนิ่งและมองหาวิธีใหม่ๆ มาต่อยอดธุรกิจอยู่เสมอ

• อย่ามองข้าม Innovation 
ต้องมีการปรับตัวและรับมือกับ Innovation ต่างๆ ให้ได้มาก

ที่สุด การใช้ Innovation และ Tool ต่างๆ เข้ามาช่วยท�าให้มีเวลา
มากข้ึนเพื่อไปโฟกัสสิ่งที่ส�าคัญกว่า และนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่า
ท�าไมโอมิเซะที่มีพนักงานแค่ร้อยกว่าคนถึงสามารถให้บริการ        
และแข่งขันกับผู้เล่นอื่นๆ ที่มีบุคลากรเยอะได้  

หนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามองของวงการ Startup บ้านเราในนาทีนี้คงหนีไม่พ้นโอมิเซะ

ผู้ให้บริการ Payment Gateway ที่อยู่ในสถานะใกล้เคียงกับการเป็น Unicorn รายแรกของเมืองไทยมากที่สุด

ว่าที่ Unicorn แรกของไทย

เจาะเคล็ดลับ โอมิเซะ
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Kayve สะท้อนตวัตน

หญิง-กรุณา วัจนะพุกกะ
“คุณแม่เปรียบเหมือนแมว 9 ชีวิต ท่านเป็นผู้หญิงเหล็ก ผู้หญิงเก่ง และเป็นฮีโร่

ในดวงใจของหญิง ท่านท�างานตั้งแต่อายุประมาณ 18-19 ปี ซึ่งตอนนี้อายุ 80 ปี

แล้วก็ยังคงท�างานอยู่ ท่านไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ที่เจอ โดยท่าน             

มักสอนหญิงเสมอว่า เจอปัญหาอะไรก็ตามต้องฝ่าฟันไปให้ได้ มองโลกในแง่ดี 

และไม่ว่าจะท�าอะไรให้คิดเสมอว่าท�าได้ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้หญิงที่สวยเสมอ 

ไม่เคยปล่อยให้ตวัเองโทรม ท่านบอกหญงิว่า เมือ่เราสวย เราจะมคีวามม่ันใจในตวัเอง

และสุขภาพจิตดี ส่วนคนอื่นๆ ก็พูดจาดีกับเรา เพราะเราสร้างความประทับใจ             

ให้กับเขา”

“แรงบันดาลใจกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในการท�าแบรนด์ KAYVE มาจากฟีดแบ็ก

ของลูกค้า เวลาได้รับฟีดแบ็กที่ดีจะรักษาสิ่งท่ีท�าให้ลูกค้ารู้สึกดีไว้และพัฒนา     

ให้ดียิ่งขึ้น ส่วนค�าติจะรับฟังพร้อมน�ามาปรับปรุงแก้ไข หญิงพยายามเข้าร้าน

ให้บ่อยเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้เจอเราก็รู้สึกดี กล้าติชมมากขึ้น 

ทุกฟีดแบ็กที่ได้รับท�าให้รู้ว่าต้องพัฒนาสินค้าไปในทิศทางไหนจึงจะตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด”

“หญิงชอบทุกอย่างที่เป็นแฟชั่น ซึ่งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าสามารถหาซื้อได้ 

แต่เครื่องประดับที่ถูกใจหาซื้อไม่ได้ หญิงเลยตัดสินใจท�าแบรนด์เครื่องประดับ

ที่สะท้อนถึงตัวตนและความชอบของหญิง หญิงท�าแบรนด์ด้วยความรัก          

เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะท�าอะไร หากท�าด้วยความรัก ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาดี     

100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรักในสิ่งที่ท�าจะไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นคืองาน จะสามารถท�าสิ่งนั้น

ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ในทางกลับกันถ้าต้องฝืนใจท�าจะไม่มีความสขุ จะมองว่าคอืงาน 

และเฝ้ารอเวลาเลิกงาน เพราะไม่อยากท�า เหนื่อย อยากพัก ส�าหรับคอลเลกชัน         

เครื่องประดับท่ีสะท้อนตัวตนของหญิงมากท่ีสุดคือ คอลเลกชันเปิดตัว เพราะเหมือนรวมเครื่องประดับ     

ทกุดไีซน์ทีห่ญงิชอบไว้ด้วยกัน ส่วนคอลเลกชันถดัมาได้หยบิฟีดแบก็ลกูค้ามาเป็นส่วนหนึง่ในการออกแบบ”

“หญิงเป็นคนท่ีเท่ียวบ่อย เพราะการท่องเที่ยวคือการชาร์จแบตฯ ส�าหรับหญิง           

แรงบันดาลใจในการออกแบบคอลเลกชันต่างๆ ของแบรนด์มักมาจากช่วงเวลา        

ที่สบายใจและสิ่งต่างๆ ที่ได้เห็นระหว่างเดินทางท่องเที่ยว เช่น สถานที่ ตึก ผู้คน 

หรือแม้แต่สภาพอากาศ สถานที่ท่องเที่ยวที่หญิงชอบมากที่สุดคือ กรุงลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ หญิงมีความทรงจ�าที่ดีกับที่แห่งนี้ตั้งแต่เด็ก กรุงลอนดอนเป็นเมือง

ที่มีเสน่ห์อย่างมาก บ้านเมืองสะอาดและคงความโบราณ แต่ในความโบราณนี้ก็ไม่ได้

ท�าให้รู้สึกว่าเชย เพราะยังมีความซิวิไลซ์และความร่วมสมัย”

“การเรียนรู้แฟชัน่ท�าให้เป็นคนทีใ่ฝ่รู้อยูต่ลอดเวลาและพร้อมเปิดรบัสิง่ใหม่ เพราะ

แฟช่ันเป็นสิ่งท่ีไม่หยุดนิ่ง ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด เมื่อเรียนรู้แฟชั่นแล้วต้องเรียนรู้

ปัจจบุนัด้วยเพือ่จะได้น�าแฟชัน่มาอยู่ในชวีติประจ�าวนัได้ หญงิชอบแบรนด์ VERSACE 

มาก เพราะมีคาแร็กเตอร์ที่ชัดเจน นั่นคือ ผู้หญิงเปรี้ยว เท่ เสื้อผ้าของ VERSACE 

คัตติ้งเนี้ยบมากอย่างชุดเดรสที่เก็บส่วนเกินได้ เมื่อสวมใส่จึงได้ลุคผู้หญิง                

ที่สง่างาม มีเสน่ห์ มีความมั่นใจ และจากประโยคที่ Donatella Versace เคยพูดไว้

ว่า สิ่งที่เกลียดที่สุดในแฟชั่นคือ ความมินิมอลซึ่งเป็นศัตรูของแฟชั่น เสื้อผ้าแบรนด์นี้    

เลยมีลวดลายเยอะ แต่ในความเยอะก็มีความคูล”

My MoM

custoMer feedback

work with passion

travel

fashion

Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

KAYVE แบรนด์เครื่องประดับที่สะท้อนตัวตน

ของ หญิง-กรุณา วัจนะพุกกะ สาวเจ้าของแบรนด์

ได้อย่างชัดเจน แม้แบรนด์จะเปิดตัวได้เพียง 2 ปีกว่าๆ

แต่ผลตอบรับที่ได้จากลูกค้าไทยและต่างชาติ

กลับดีเกินคาดโดยเฉพาะสินค้าประเภทต่างหู

เพราะผลิตจากเงินแท้ 92.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นงานฝีมือ

และเหมาะกับสาวยุคใหม่ เนื่องจากสวมใส่ได้ทุกโอกาส

น�้าหนักเบา และปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ 2-3 แบบ

ส�าหรับสิ่งที่ท�าให้ KAYVE ประสบความส�าเร็จนั้น

เธอเล่าว่ามาจากแรงบันดาลใจเหล่านี้
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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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ชุมชนน่าเที่ยว

เมืองตะวันออก
หากอยากหลีกหนีความวุ่นวายหรือความจอแจของเมืองลองมาเปลี่ยนบรรยากาศ

การท่องเที่ยวใหม่ๆ ไปกับชุมชนกันดีกว่าซึ่งการท่องเที่ยวแบบนี้นอกจากจะได้สัมผัส

กับธรรมชาติของท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริงจนเหมือนได้รับ

การชาร์จพลังไปในตัวแล้วยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้หากจะว่าไป

บ้านเราก็มีชุมชนทั้งใกล้และไกลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกัน

รอเปิดประตูต้อนรับผู้รักการเดินทางอย่างมากมาย
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ปักหมุด 1

บ้านบางยอ จ.สมุทรปราการ
• อัตลักษณ์ชุมชน

บ้านบางยอ เป็นชมุชนทีต่ัง้อยูริ่มแม่น�า้เจ้าพระยา ชือ่ของชมุชน

เพี้ยนมาจากค�าว่า บางยกยอ ซ่ึงมาจากในอดีตชาวบ้านในชุมชน

นยิมจบัปลาด้วยเครือ่งมอืทีม่ชีือ่ว่า ยอ เพราะพืน้ทีท่ีต่ัง้อยูร่มิแม่น�า้

มคีวามชุม่ชืน้และอดุมสมบรูณ์ จงึมสีตัว์น�า้อาศยัอยูเ่ป็นจ�านวนมาก 

ส�าหรับจุดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ท�าให้บ้านบางยอกลายเป็นที่รู้จัก

กันอย่างแพร่หลาย คือ สะพานภูมิพล ท่ีสร้างผ่านจุดต�าบล          

บางยอ และสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท่ี์ชาวบ้านต่างให้ความส�าคญัและเคารพ

เป็นอย่างมากและแพร่หลาย คือ วัดกองแก้ว

• กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

สะพานภมูพิล มีอีกหนึง่ชือ่เรยีกว่า สะพานวงแหวนอตุสาหกรรม 

เป็นสะพานข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาส�าหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

ทีเ่ชือ่มระหว่างถนนพระรามที ่3 ถนนสุขสวสัด์ิ ถนนปูเ่จ้าสมิงพราย 

และถนนกาญจนาภิเษก สะพานสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นสะพานของพ่อ 

เพราะเกดิจากพระราชด�ารขิองในหลวง รชักาลที ่9 ให้ทรงสร้างขึน้

เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ต้องการข้ามฟากระหว่างฝั่ง

พระประแดงกับฝั่งพระนคร ลักษณะเด่นของสะพาน คือ สะพาน

ขึงขนาด 7 ช่องการจราจร ด้านเหนือหรือสะพานภูมิพล 1 เชื่อม

ระหว่างแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ กบัต�าบลบางยอ 

อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนด้านใต้หรือสะพาน

ภูมิพล 2 เชื่อมระหว่างต�าบลทรงคะนอง กับต�าบลบางหญ้าแพรก 

อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ สะพานภูมิพล       

ยังเป็นแลนด์มาร์กท่องเที่ยวส�าคัญของช่างภาพที่ต้องการเก็บภาพ

บรรยากาศความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของสะพานในยามค�่าคืน

ในส่วนของวัดกองแก้ว ตั้งอยู่ริมคลองบางกะเจ้า ซึ่งเป็นคลอง

ที่ผ่านทะลุ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบางกะเจ้า ต�าบลบางกอบัว        

และต�าบลบางน�้าผึ้ง ด้วยความที่หน้าวัดอยู่ติดกับคลองบางกะเจ้า

จึงได้สร้างศาลาท่าน�้าส�าหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนและเป็นท่าส�าหรับ

จอดเรอื สิง่ทีน่่าสนใจของวดันี ้คอื พระประธาน ซ่ึงเป็นประตมิากรรม

รูปปั้นลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะท่ีงดงาม        

นามว่า พระพุทธชินศรีรัตนมหานุนีตรีโลกเชษฐ์ (หลวงพ่อใหญ่) 

และศาลาการเปรียญท่ีเป็นอาคารแฝดไม้สักทรงไทย ภายในมี

ธรรมาสน์สมัยอยุธยา ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพไตรภูมิ               

ภาพพระเจ้าสิบชาติ ภาพพุทธประวัติ รวมทั้งมณฑปที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท และรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัด

บางกะเจ้า พืน้ท่ีสีเขียวรูปกระเพาะหมู จงึเป็นปอดกลางกรุงซึง่มี

อากาศบริสุทธิ์ให้สูดได้เต็มปอด ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติ อีกทั้ง    

ยงัตัง้อยูใ่กล้กรุงเทพฯ จึงเป็นแหล่งออกก�าลงักายชัน้ดขีองสงิห์นกัป่ัน

จักรยาน และเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด 

• ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน

ขนมดอกล�าเจียก ดอกไม้ใบยาง

• อาหารพื้นถิ่น

 ปลาสลิดทอดกรอบ ต้มกะทิสายบัวปลาสลิด ข้าวห่อใบบัว      

ย�าปลาสลิด ชะครามย�า

• การเดินทาง

 เดนิทางโดยใช้ถนนสขุสวสัดิถึ์งสามแยกพระประแดง เลีย้วซ้าย

สูถ่นนนครเขือ่นขนัธ์ระยะทาง 1 กโิลเมตร จะถงึบรเิวณหน้าทีว่่าการ

อ�าเภอพระประแดง เล้ียวซ้ายและใช้เส้นทางถนนเพชรหึงษ์          

ระยะทาง 2 กิโลเมตร เข้าสู่เขตต�าบลบางยอ

• ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ  

 บ้านบางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

 องค์การบริหารส่วนต�าบลบางยอ ต.บางยอ อ.พระประแดง   

จ.สมุทรปราการ 10130  0-2816-5049, 0-2461-3446

ปักหมุด 2

ตลาดบางคล้า ๑๐๐ ปี จ.ฉะเชิงเทรา
• อัตลักษณ์ชุมชน

บางคล้าชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 100 ปี มีชื่อ

มาจากพรรณไม้ชนิดหน่ึงทีเ่รยีกว่า ต้นคล้า ชุมชนแห่งน้ีอุดมสมบรูณ์

ไปด้วยนาไร่และสวนผลไม้นานาชนดิ เช่น สบัปะรด มะพร้าว มะม่วง 

ฯลฯ ผู้คนในชุมชนมีทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน มีวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และรักใคร่

ปรองดองประหนึ่งพี่น้อง พื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้ง                

ของร้านค้าและอาคารพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช และตลาดน�้าบางคล้า ๑๐๐ ปี

• กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

ตลาดน�้าบางคล้า เป็นตลาดท่ีมีโป๊ะยื่นลงสู่แม่น�้าบางปะกง     

โดยมีทั้งหมด 9 แพ ร้านค้าในตลาดมีทั้งตั้งอยู่บนโป๊ะและในเรือ 

สินค้าที่นิยมขายส่วนใหญ่เป็นอาหารคาว ขนมหวาน ผักและผลไม้

ตามฤดูกาล น�้าตาลสด ของฝาก ของที่ระลึก รวมถึงสินค้า OTOP 

ที่มีชื่อเสียงของอ�าเภอบางคล้า ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีบริการล่องเรือ

เที่ยวเกาะลัด ซึ่งเป็นเกาะน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบเกาะลัด ไหว้พระ
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ท�าบุญและชมค้างคาวแม่ไก่ที่วัดโพธิ์ บางคล้า และไหว้สักการะ    

พระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

• ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน

ข้าวเกรียบ

• อาหารพื้นถิ่น

กุ้งเผา ผลไม้

• การเดินทาง

ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา แล้วเดินทางต่อไป      

ตามทางหลวงหมายเลข 304 (สายฉะเชงิเทรา-กบนิทร์บรุ)ี ประมาณ 

17 กโิลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3121 ไปอกี 6 กิโลเมตร 

เข้าตัวอ�าเภอบางคล้า

• ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ  
 ชุมชนอ�าเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอบางคล้า

 ทีว่่าการอ�าเภอบางคล้า ถนนเทศบาลพฒันา 1  0-3882-5513

ปักหมุด 3

หมู่บ้านบางเสร่ จ.ชลบุรี
• อัตลักษณ์ชุมชน

ลองนึกภาพหมู่บ้านท่ีมีท่าเทียบเรืออยู่ท่ีตรงกลางหมู่บ้าน         

โดยทางด้านซ้ายของท่าเทียบเรือจะเป็นหมู่บ้านบางเสร่ท่ียังมีผู้คน

อาศัยกันอยู่อย่างเนืองแน่น ส่วนทางด้านขวาของท่าเรือจะเป็น     

ร้านอาหารทะเลที่ตั้งเรียงราย นี่แหละคือเสน่ห์ของหมู่บ้านบางเสร่  

หมู่บ้านบางเสร่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพัทยามากนัก เป็นหมู่บ้าน     

ชาวประมง ซึ่งหากมาท่ีน่ีก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมง 

บรรยากาศชายทะเลทีเ่งยีบสงบ โดยอีกหนึง่จดุเด่นของของบางเสร่

คือ ร้านอาหารทะเลราคาไม่แพงที่มีให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะ

อาหารทะเลทีข้ึ่นชือ่ทีค่วามสดใหม่ และรสชาตแิสนอร่อย เพราะว่า

ร้านอาหารท่ีนี่ส่วนใหญ่จะมีเรือหาปลาเป็นของตัวเอง ดังนั้น         

เมื่อหามาได้ก็จะน�าขึ้นมาขายปรุงเป็นอาหารทะเลจ�าหน่ายให้       

นักท่องเที่ยวได้ลิ้มชิมรสกันเลยทันที ส่วนร้านอาหารนั้นก็จะมีทั้งที่

เป็นอาคารและแบบเป็นเพิง เรียกว่าชอบสไตส์ไหนก็สามารถ        

เลอืกเข้าไปนัง่ชมิพร้อมชมวิวกนัได้เลยในราคาทีป่ระหยดัเงนิในกระเป๋า

• กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

หาดบางเสร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญอีกแห่งของอ�าเภอ

สัตหีบ เป็นชายหาดที่ยาวประมาณ 1,500 เมตร ในปัจจุบันได้ถูก

พฒันาจนมคีวามสวยงามและได้รบัความนยิมจากนกัท่องเท่ียวเข้า

มาพักผ่อนจ�านวนมาก และยงัมร้ีานอาหารทะเลสดและราคาไม่แพง

อยู่มากมายริมชายหาดไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

อ่าวบางเสร่ อยู่ทางด้านใต้ของบางเสร่ มีลักษณะเป็นอ่าวน�้าลึก

เหมาะแก่การตกปลา ปลาท่ีชุกชุมมาก คือ ปลาปะการัง หรือ       

ปลาเก๋า ซึ่งมีบริการเรือน�าเที่ยวตกปลา

• ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน

ปลาข้าวสาร ปลากะตัก

• อาหารพื้นถิ่น

ขนมจีน ข้าวหลาม ขนมหน้าถัว่ ขนมก้นถัว่ ขนมหน้าหมู แจงลอน  

• การเดินทาง

เดนิทางจากกรงุเทพฯ มาตามทางถนนสายสขุมุวทิ บางนา-ตราด 

ผ่านเมอืงพทัยามาประมาณ 16 กโิลเมตร เรือ่ยมาจนถงึหลกักโิลเมตร

ที่ 165 จะถึงที่ตั้งต�าบลบางเสร่ 

• ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ  

 ต.บางเสร่ จ.ชลบุรี   0-3843-6139
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บ้านมาบเหลาชะโอน จ.ระยอง
• อัตลักษณ์ชุมชน

อีกหนึ่งปักหมุดที่ไม่ควรพลาดในการเที่ยวชุมชนคือ บ้าน          

มาบเหลาชะโอน ซึ่งที่นี่เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของ

จังหวัดระยอง มีความโดดเด่นในด้านเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม แหล่ง

เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการจักสาน รวมทั้งยังเป็นแหล่ง         

ท่องเทีย่วเชงินเิวศทีม่คีวามหลากหลาย โดยเฉพาะทวิทศัน์โดยรอบ

บริเวณหมู่บ้านที่เรียบง่ายแต่งดงาม ยิ่งเมื่อขึ้นไปยังโบสถ์หินอ่อน    

ของวัดสนามรัตนาวาส จะสามารถมองเห็นชายทะเลและหมู่เกาะ

บริเวณหาดวังแก้ว แหลมแม่พิมพ์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ

เมืองระยอง รวมถึงบึงส�านักใหญ่ซึ่งเป็นบึงน�้าสาธารณะขนาดใหญ่ 

ทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยปลาน�า้จดืนานาชนดิ และมต้ีนกระจดูขึน้เป็น

จ�านวนมาก ซึ่งด้วยเป็นแหล่งต้นกระจูดนี่เองจึงท�าให้ที่นี่มีชื่อเสียง

ด้านผลิตภัณฑ์จกัสานกระจดู เช่น กระเป๋าหิว้ กระเป๋าสะพาย กล่อง ตะกร้า 

ฯลฯ อันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาบเหลาชะโอนทั้งสิ้น  

• กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

บึงส�านักใหญ่ สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง โบสถ์หินอ่อน    

ของวัดสนามรัตนาวาส มีที่พักให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น        

บ้านพักโฮมสเตย์ บ้านพักริมชายหาด เป็นต้น บริการล่องเรือชม

ธรรมชาติรอบบึงส�านักใหญ่

นอกจากนี ้ยงัสามารถจดักจิกรรมศกึษาดูงานกระบวนการผลติ

และชมวิธีสาธิตการสานกระจูดเพื่อขึ้นรูปเป็นชิ้นงานต่างๆ เช่น    

เสื่อ กระเป๋าถือ กล่อง หมวก รองเท้า ฯลฯ กิจกรรมฝึกอบรมจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสานกระจูด พร้อมทดลองท�าจริง

• ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน

ผลติภณัฑ์จกัสานกระจดู เช่น ประเภทกระเป๋าหิว้ กระเป๋าสะพาย 

ประเภทกล่อง ประเภทตะกร้า และอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

• อาหารพื้นถิ่น

หมูชะมวง แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว แจงลอน แกงป่าเห็ดโคน

• การเดินทาง

สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจ�า

ทาง รถตู้โดยสาร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงบ้านมาบเหลาชะโอน 

ประมาณ 190 กิโลเมตร

• ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ  

 บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง

สิงขรณ์ ถนอมจิตร์  08-1761-7037

มนตรี ยิ้มเยื้อน  0 -3864-7079, 08-6045-3938

 baankawee@hotmail.com
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ชุมชนบ้านยายม่อม จ.ตราด
• อัตลักษณ์ชุมชน

ชมุชนบ้านยายม่อมตัง้อยูใ่กล้เขตป่าสงวนแห่งชาตแิหลมมะขาม 

มีระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีหาดทรายสีด�าเพียง

แห่งเดียวในประเทศไทยและเพียง 5 แห่งในโลก นี่จึงท�าให้เกิด
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ขอขอบคุณ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรายด�าช่วยบรรเทาอาการของโรค       

ที่เกี่ยวกับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เช่น ปวดขา และปวดเมื่อยตามตัว 

วธิกีารรกัษามชีือ่เรยีกว่า หมกทรายด�า โดยนอนบนทรายด�าแล้วน�า

ทรายด�ากลบบริเวณที่ปวด เช่น ถ้าปวดข้อเท้าให้กลบทรายด�า            

ที่ข้อเท้า ถ้าปวดขาให้กลบทรายด�าที่ขา

• กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

สืบเนื่องจากชาวบ้านในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย

และไม่รบกวนธรรมชาต ิเป็นชมุชนทีเ่ข้มแขง็ในด้านการจดัการเร่ือง

การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ จึงได้จัดต้ัง นเิวศพพิธิภัณฑ์บ้านยายม่อม 

(Eco Museum of Yaimom) ขึ้น โดยมีศูนย์ความรู้และจัดเก็บ

สิง่ของทีเ่ป็นทรัพยากรทางธรรมชาต ิรวมถงึสมนุไพรทีเ่ป็นภมูปัิญญา

ชาวบ้าน เช่น ชาใบขลู่ ที่น�าต้นผักตามบริเวณป่าชายเลนใกล้หาด

ทรายสดี�ามาแปรรปูเป็นใบชา เพ่ือท�าเป็นยาสมุนไพรช่วยขบัปัสสาวะ

ให้ใส แก้ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก โครงการธนาคารสีเขียว               

ที่ชาวบ้านร่วมกันก่อตั้ง มีกิจกรรมหลักคือ การปล่อยปูไข่นอก

กระดองและแมงดากลับคืนสู่ธรรมชาติ และมัสยิดนูรุ้ลการีม ศูนย์

รวมจิตใจของชาวมุสลิมในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม เช่น      

ท�าสปาถ่านหน้าเด้ง และการท�าสปาทรายด�า  

• ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาโคก เช่น น�้าพริกปลาโคก ก้างปลา

โคกแดดเดยีว ปลาโคกแดดเดยีว และปลาโคกหวานทีส่ะอาดปลอด

สารพิษ  

• อาหารพื้นถิ่น

น�้าพริกปลาโคก เมี่ยงค�าไส้แห้ง ข้าวเกรียบ 

• การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตวั : จากกรงุเทพฯ ระยะทางประมาณ 330 กโิลเมตร 

ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ แล้ว

ออกทางออกท่ีไปทางอ�าเภอบ้างบงึ ตามถนนหมายเลข 344 ถึงทางแยก

อ�าเภอแกลงเลีย้วซ้าย เข้าถนนหมายเลข 3 หรอืถนนสขุุมวทิ จากนัน้

ก็ขับตามถนนนี้ผ่านจังหวัดจันทบุรีมาถึงจังหวัดตราด ให้ตรง       

เข้าเมืองแล้วใช้เส้นทางหมายเลข 3148 มาที่อ�าเภอแหลมงอบ

รถโดยสารประจ�าทาง : จากกรงุเทพฯ จะมรีถโดยสารประจ�าทาง

ไปถึงท่ีตัวเมืองจังหวัดตราด สามารถไปขึ้นรถได้ที่ สถานีขนส่ง

เอกมัย หมอชิต (ถนนก�าแพงเพชร 2) มีรถบัสโดยสารและรถตู้      

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง

เครื่องบิน : สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จากสนามบิน     

สุวรรณภูมิ-ตราด  1771 หรือ www.bangkokair.com

(ข้อมูลภาพบางส่วน จากเว็บไซต์  www.rukbankerd.com)

• ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ  

 ชุมชนบ้านยายม่อม อ.แหลมงอบ จ.ตราด

 นิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านยายม่อม Halal Spa Destination in        

Trat City   08-5214-2082, 08-1996-4388
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บ้านเขาบายศรี จ.จันทบุรี
• อัตลักษณ์ชุมชน

บ้านเขาบายศรี ขึน้ชือ่ในเร่ืองผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นราชาผลไม้อย่าง

ทุเรยีน ราชินีผลไม้อย่างมังคุด และผลไม้ขึ้นชือ่ของเมืองจนัท์อย่าง

เงาะ ลองกอง และระก�า จึงเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบในคอนเซปต์ 

Gastro Paradiso ซึ่งในช่วงฤดูผลไม้ออกผลที่ชุมชนแห่งนี้ยังได้จัด

ทรปิบฟุเฟต์ผลไม้เดด็รบัประทานได้จากต้นกนัเลยทเีดยีว และแหล่ง

ท่องเที่ยวที่โดดเด่นจึงหนีไม่พ้นสวนผลไม้ ที่หากมาเดินเที่ยวก็จะ

พบกับต้นทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดอายุมากที่สุด สวนระก�าโบราณ รวมถึง

เส้นทางโบราณขณะทีผ่ลติภณัฑ์ชมุชนกม็ทีัง้ทเุรยีนกวน ทเุรยีนทอดกรอบ  

มังคุดกวน แก้วมังกร ท็อฟฟี่ทุเรียน และสละลอยแก้ว เป็นต้น 

• กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน

เดินชมสวนผลไม้ พร้อมเก็บผลไม้ด้วยตนเอง ชมการสาธิตวิธี

การเกบ็ผลไม้ต่างๆ ชมและชมิผลไม้ต่างๆ เช่น ระก�า ทเุรยีน มงัคดุ 

ชมอโุมงค์เกบ็น�้าใตด้นิ ภูมิปัญญาพื้นบ้านเขาบายศร ีชมต้นทเุรียน

ที่สูง-ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุเกิน 100 ปี

กิจกรรมเด่นที่ไม่ควรพลาดคือ การนอนฟังเสียงจิ้งหรีดในบ้าน

พกัโฮมสเตย์ในบรรยากาศสวนผลไม้ทีไ่ด้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์

ไทย สักการะศาลปู่เจ้าเขาบายศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความ

นบัถอื นัง่รถเทีย่วสถานทีส่�าคัญในจงัหวดัจนัทบรุ ีเช่น ตลาดพลอย 

หาดเจ้าหลาว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี (ค่ายเนินวง) 

นอกจากสวนผลไม้แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ให้ปักหมุด เช่น วัดเขาสุกิม ซึ่งเป็นวัดตั้งอยู่บนเขาในเขตต�าบล    

เขาบายศรี จึงมีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยภายในวัดเขาสุกิม           

มพีพิธิภณัฑ์แสดงวตัถโุบราณเก่าแก่หลายยคุหลายสมยั และภายใน

อาคาร 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 4 มีอาคารทรงไทย 5 หลัง เป็น

สถานที่ประดิษฐานรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของเกจิอาจารย์ชื่อดัง เช่น        

หลวงปูม่ัน่ หลวงปูเ่สาร์ พระอรยิสงฆ์สายวปัิสสนากรรมฐานหลายรูป 

อีกทั้งยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ เครื่องหยก เครื่องมุก 

เครือ่งป้ันลายครามของเมอืงจนี และสิง่ของอืน่ๆ ทีค่วรแก่การศกึษา

ค้นคว้าอีกมากมาย ไม่เพียงเท่านั้น จังหวัดจันทบุรียังมีโบสถ์วัด     

แม่พระปฏิสนธินิรมล โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในประเทศ โบสถ์

คาทอลกิแห่งนีน้บัเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ทีม่ีความเก่าแก่ยนืหยดัผ่าน

กาลเวลามากว่าศตวรรษ และมีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง       

ในประเทศ ที่นับว่าเป็นหนึ่งในย่านที่เก่าแก่ของเมืองจันทบุรี

แต่มาจันทบุรีท้ังทีก็ต้องไปเที่ยวทะเลกันหน่อย ห่างออกไป       

ไม่เกิน 25 กิโลเมตร จะมีจุดชมวิวที่สวยที่สุดอย่าง เนินนางพญา 

ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งอยู่ริมทะเล สามารถมองเห็นวิวบนหน้าผาและถนน

โค้งสวยริมทะเลอีกด้วย 

• ผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน

ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ มังคุดกวน แก้วมังกร ท็อฟฟี่

ทุเรียน สละลอยแก้ว

• อาหารพื้นถิ่น

แกงหมูชะมวง ก๋วยเต๋ียวผัดปู น�้าพริกปูไข่ น�้าพริกระก�า            

ข้าวเกรียบอ่อนน�้าจิ้ม ทองม้วน

• การเดินทาง 

จากตวัเมอืงจนัทบรุ ีมุง่ไปอ�าเภอท่าใหม่ พอถงึท่าใหม่ มุง่ไปวดั

เขาบายศรี ระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตร จะมป้ีายบอกทางชัดเจน

• ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ  

 บ้านเขาบายศรี  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี  0-3949-5025-7,         

08-5261-6121
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ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องส�าหรับกิจกรรม Workshop ที่ทาง SME Thailand จัดให้ส�าหรับสมาชิกคนพิเศษ  Privilege SME Thailand 

Club โดยคร้ังท่ี 5 น้ี ได้จัด Exclusive Workshop เจาะลึกเทคนิคการวาง Concept การตลาดที่จะท�าให้แบรนด์โดดเด่นเหนือคู่แข่ง!         

ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงส่วนส�าคัญของการเขียนคอนเซปต์ที่ดี สามารถสร้างคอนเซปต์ของสินค้าหรือธุรกิจที่เด่นโดนใจ รวมถึง          

น�าความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างธุรกิจให้เติบโต โดยได้รับเกียรติจาก เอกบดินทร์ เด่นสุธรรม ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด และ 

กุลฤทัย พรหมบันดาลกุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท เด็นส์ ว็อท จ�ากัด ร่วมให้ความรู้ ณ ชั้น 6 M Academy เมื่อเร็วๆ นี้

Exclusive Workshop ครั้งที่ 5 กับ Privilege SME thailand Club

มอบประสบการณ์สดุพเิศษ “ได้มากกว่า” อกีครัง้ให้กบั   ลกูค้า

ธรุกจิระดบัผูบ้รหิารด้านการเงนิ 20 องค์กร ทีปั่จจบุนัเป็นทายาท

ธรุกจิ กลุม่คนรุน่ใหม่ รกัความท้าทาย พร้อมมองหาประสบการณ์

แปลกใหม่ ร่วมกิจกรรมเอ็กซคลูซีพ “TMB Exclusive Kart 

Challenge” สุดตื่นเต้น ท้าทาย พร้อมสร้างความประทับใจ      

ในการประลองความเร็วแข่งขันขับรถโกคาร์ท ผ่านสนาม ดริฟท์ 

โกคาร์ทไฟฟ้า แห่งแรกของโลก ภายใต้แนวคดิ “Get MORE with 

TMB” ณ อิมแพ็ค สปีด พาร์ค 

tMB Exclusive Kart Challenge
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เอไอเอส ปักหมุดผู้น�ำเครือข่ำยที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย พร้อม     

เดินหน้ำยกระดับคุณภำพกำรใช้งำนของลูกค้ำในทุกมิติ หลัง

ประมูลได้คลื่น 1800 MHz เพิ่ม เป็นกำรเสริมศักยภำพเครือข่ำย

ไปอีกข้ัน ท�ำให้ปัจจบัุนเอไอเอสเป็นผู้ให้บรกิำรเครอืข่ำยทีถ่อืครอง

คลื่นควำมถี่ 1800 MHz ที่ได้รับใบอนุญำตจำก กสทช.มำกที่สุด 

และพร้อมต่อกำรพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีเครือข่ำยในอนำคต

LINE ผู้น�ำแพลตฟอร์มตอกย�้ำกำรเป็นโซลูชันส�ำหรับ    

ธุรกิจ เปิดตัว LINE Ads Platform หรือ LAP เครื่องมือ       

กำรตลำดแบบ Self-Bidding ที่ช่วยให้ธุรกิจ นักกำรตลำด 

และ SME สำมำรถโฆษณำโปรโมตสินค้ำและธุรกิจ

บน Timeline ของ LINE ได้สะดวกและมีประสิทธิภำพ      

พร้อมเข้ำถึงผู้ใช้ LINE มำกกว่ำ 42 ล้ำนคนในประเทศไทย

เอไอเอสตอกย�้ำ No.1 ของไทยเปิดตัว LINE Ads Platform

Society

ธนำคำรธนชำต จ�ำกัด (มหำชน) น�ำโดย เกรียงไกร ภูริวิทย์

วัฒนำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร และ ธีรนุช ขุมทรัพย์ ผู้ช่วย

กรรมกำรผู ้ จัดกำร จัดสัมมนำฟรี หัวข ้อ “SME in 

Action แชร์กำรท�ำธุรกิจ ติดอำวุธ SME” โดยเชิญวิทยำกรชื่อดัง 

สอง-ภำสกร ไวยวรรณะ เจ้ำของหนังสือเปลี่ยนนักฝันเป็น              

นักลงมือท�ำ ผู้เชี่ยวชำญกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ มำเพิ่มศักยภำพ

ให้กับลูกค้ำของธนำคำรและบุคคลทั่วไปที่สนใจท�ำธุรกิจให้ก้ำวสู่

ควำมส�ำเร็จและเติบโตไปด้วยกัน

ธนชำตเพิ่มศักยภำพลูกค้ำ

ทเีอม็บ ีและ เคเอกซ์ พืน้ทีส่�ำหรบักำรแลกเปลีย่นและร่วมเรยีนรูข้องประชำคมจำกทกุภำคส่วน ของมหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ

ธนบุรี (มจธ.) ร่วมสร้ำงศักยภำพให้เอสเอ็มอีไทย พร้อมเชื่อมโยงองค์ควำมรู้จำกสถำบันกำรศึกษำสู่ผู้ประกอบกำร  ด้วยแนวคิดสร้ำงสรรค์

และเพิ่มประสิทธิภำพได้จริง ทันยุคดิจิทัล มุ่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยด้วยกำรต่อยอดโอกำสทำงธุรกิจให้สำมำรถเติบโต “ได้มำกกว่ำ” (Get 

MORE with TMB) เปิดหลักสูตรพิเศษ “Lean Quick Win” สอนเทคนิคกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรเพิ่มประสิทธิภำพองค์กร 

หลักสูตร “Lean Quick Win” เป็นเวิร์กช็อปแบบเข้มข้น 3 วัน เพื่อเปิดโอกำสให้เอสเอ็มอีเข้ำร่วมกำรอบรมได้ในวงกว้ำงและสะดวก

มำกขึ้น และยังเป็นครั้งแรกที่เอสเอ็มอีจะได้รับควำมรู้ที่ผสมผสำนกันระหว่ำงแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้วยเทคนิค Lean Six Sigma 

กับแนวทำง Design Thinking อย่ำงเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ (1) กำรวิเครำะห์ปัญหำและเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำ (2) กำรระดมไอเดีย

พัฒนำแนวคิดใหม่ (3) กำรมองหำควำมเป็นไปได้ เลือกแนวคิด พร้อมพัฒนำเป็นตัวต้นแบบ (4) กำรสร้ำงไอเดียต้นแบบ และ (5) น�ำเสนอ 

พร้อมรับข้อเสนอจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ ส�ำหรับเวิร์กช็อปนี้ จัดขึ้นส�ำหรับธุรกิจบริกำรสถำนประกอบกำรทำงกำรแพทย์ เพียง 30 บริษัท

เท่ำนั้น โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และไม่จ�ำเป็นต้องเป็นลูกค้ำของทีเอ็มบี ณ ห้อง Xcite Space ชั้น 17 อำคำรเคเอกซ์

ทีเอ็มบี ต่อยอดสร้ำงโอกำสเอสเอ็มอีไทย
พัฒนำไอเดียธุรกิจ เปิดหลักสูตร Lean Quick Win
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ขอขอบคุณผู้สนับสนุน 

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย มอบรางวัล SME Thailand Inno Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ให้แก่ 10 เจ้าของสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และรางวัล The Best 

SME Thailand Inno Awards แก่สุดยอดนวัตกรรม SME ประจ�าปี 2561 ต้นแบบธุรกิจที่น�าเอาความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมต่อยอดการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ โดยปีนี้        

ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.กอบศักดิ ์ภตูระกลู รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี เป็นผูม้อบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด และม ีวนิยั วโิรจน์จรยิากร กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เพนนนิซูลาร์ แอสโซซเิอทส์ จ�ากดั 

และ สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยผู้ประกอบการชั้นน�าเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล               

เลอ คองคอร์ด

ส�าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีนี้มีดังนี้  

1. รางวัล The Best SME Thailand Inno Awards 2018 ได้แก่ บริษัท อินฟีนีตี้ โปรแม็คซ์ จ�ากัด ผู้พัฒนาเครื่องก�าจัดขยะพลาสติก-โฟม

2. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ ได้แก่ AIRPORTELs Luggage Delivery บริการรับฝากและขนส่งกระเป๋าสัมภาระให้กับนักเดินทาง ระหว่างสนามบิน-โรงแรม

3. รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จ�ากัด ควบคุมการท�างานธุรกิจโรงเชือดและจัดจ�าหน่ายสุกรผ่านไอทีเซ็นเตอร์

4. รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท ฟิตโมลด์ โซลูชั่น จ�ากัด กับผลงาน WC PLUS+ ห้องน�้าพกพาส�าหรับคนเดินทาง

5. รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ได้แก่ บริษัท คิวคิว (ประเทศไทย) จ�ากัด น�าเสนอ Software และ Platform แก้ปัญหาการแน่นขนัดของโรงพยาบาล

6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท ดู คัม ทีม จ�ากัด เจ้าของแบรนด์เครื่องหนัง KANITA (คณิตา) ออกแบบจากวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างๆ

7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผลิตสุขภัณฑ์ที่สามารถประหยัดน�้าที่สุดในโลก และบริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จ�ากัด ออกแบบ

ประติมากรรมแสงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์พลังงานจากต้นดอกทานตะวัน

8. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ได้แก่ บริษัท บรันช์ไทม์ จ�ากัด น�าเสนอ Diamond Grains ธุรกิจที่เริ่มจากการขายออนไลน์ก่อนจะเติบโตสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด

9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (ANA) วาล์วน�้าแอนตี้แบคทีเรีย

10. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม ได้แก่ บริษัท ธรรมธุรกิจ ชาวนาธรรมชาติ จ�ากัด ที่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจข้าวมาปลูกและซื้อ-ขายข้าวร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

มอบรางวัล

SME Thailand inno awardS 2018
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ขอขอบคุณผู้สนับสนุน 

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  จิรัฐ บวรวัฒนะ วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุลสโรจ เลาหศิริ

พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล อัญชลี ธูปเกิด

สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล  

SME Thailand จัดสมัมนาแห่งปีในหวัข้อ BIG CHANGE เปล่ียนธุรกจิ...พลกิ 360 องศา ชวน SME ภเูกต็มาปรบัวิธคีดิ 

เปล่ียนธรุกิจครัง้ใหญ่ หนตีายในยคุ Digital Disruption โดยมผีูเ้ชีย่วชาญอย่าง สวุรรณชยั โลหะวัฒนกลุ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง ดีวานาสปา,                 

พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี เจ้าของแบรนด์ anitech, สุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นกักลยทุธ์การตลาดดจิทิลั และ อัญชลี ธูปเกิด 

ผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายขายธุรกิจ Commercial&SMB บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด มาแชร์ความรู้           

และประสบการณ์ให้ผูเ้ข้าร่วมฟังได้กล้าที่จะฆ่าตัวเองในวันนี้เพื่อธุรกิจที่จะเติบโตในวันข้างหน้า 

สัมมนา BIG CHANGE
ชวน SME ภูเก็ต 

ฆ่าตัวเองก่อนโดนคู่แข่งก�าจัด

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน 

SME Thailand ร่วมกับ สสว.

ติดอาวุธ SME ด้วย 
THE X-TREME MARkETING

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดสัมมนา           

การตลาดแห่งปี ผ่าทางตนัธรุกิจด้วย The X-TREME Marketing ดงึ 3 กรูนูกัการตลาดและผูป้ระกอบการแถวหน้า ร่วม

ให้ความรู ้SME และผูส้นใจ ได้เท่าทนักลยทุธ์การตลาดยคุใหม่ เพ่ือเพ่ิมแต้มต่อให้ธุรกจิและยกระดบัตวัเองให้สามารถ

แข่งขันได้ในยุค 4.0 สวุรรณชยั โลหะวัฒนกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

กล่าวว่า ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลง เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา และการแข่งขันในบริบทที่เปลี่ยนไป SME    

จงึต้องรบัมอืด้วยเครือ่งมือ วธีิคิด และกลยุทธ์ใหม่ๆ ท่ีเรยีกได้ว่าไร้ขดีจ�ากดั ในแบบฉบบัของตวัเอง โดยอยากให้ SME 

สร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองด้วยการคิดให้ไกล คิดให้ลึก คิดให้แตกต่างเพื่อก้าวไปสู่ระดับสากลได้ในที่สุด  

ด้าน สโรจ เลาหศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการบริหารงานเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลจากบริษัท            

แรบบิทส์ เทลล์ บอกว่า ในยุคนี้ มีสินค้าในตลาดนับล้านแบรนด์ ผู้ประกอบการจึงต้องหาความได้เปรียบทางธุรกิจ

ด้วยการน�ากลยทุธ์ด้านการตลาด ผสานเข้ากับการตลาดยคุใหม่ เพือ่แข่งขันให้ได้อย่างแขง็แกร่ง ขณะท่ี จริฐั บวรวัฒนะ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท บเีอน็เค โฟร์ตีเ้อท ออฟฟิศ จ�ากัด และ วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จ�ากัด เจ้าของแบรนด์ วอริกซ์ (WARRIX) ย�้าแนวคิดการท�าธุรกิจที่ต้องเริ่มจากการกล้าคิด  

และลงมือท�า กล้าเปลี่ยนแปลงและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง เพ่ือท�าในสิ่งที่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นจริง     

ขึ้นมาได้และอยู่ได้ยั่งยืน 

นี่คือตัวอย่างดีๆ และแรงบันดาลใจที่สะท้อนกลับสู่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งเข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี ้ 
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Fortune for Biz
Text :  อ.อ้าย ปุชชญา ying.aiy@gmail.com

ช่วงน้ีคุณมัวแต่วุ่นวายเรื่องการหาเงิน และการท�างานหนัก       
อาจจะละเลยเรือ่งความรักระวังคูข่องคณุจะน้อยใจ ให้หาเวลาว่าง
พาแฟนออกไปรับประทานข้าวนอกบ้าน หรือพากันไปเที่ยว       
ท่ีใกล้ๆ บ้าง เพ่ือจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดและเสริม        
ให้ความรกัของคณุมคีวามอบอุน่มคีวามสขุมากขึน้ ส�าหรบัคนที่
ติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รีบแก้ ไม่อย่างนั้นจะท�าอะไรก็จะยัง
มีความติดขัดอยู่บ้าง

คุณจะได้โชคจากการเดินทางหรือยานพาหนะ การเดินทางไป
ท�างาน ก็จะน�าสิ่งที่ดีมาให้คุณ คุณเป็นคนมีความมุ่งม่ัน และ
ความขยันอยู่แล้วขอให้ใช้พลังในตัวคุณอย่างเต็มท่ีแล้วสิ่งดีๆ   
จะกลับมาหา ใครท่ีอยากจะกู้เงินในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได ้      
แต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพโรคความดัน เบาหวาน และโรคเครียด 

ช่วงนี้อารมณ์ของคุณขึ้นๆ ลงๆ มีความลังเลใจในเรื่องความรัก 
จะรู้สึกอึดอัดคนอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลกัน คนที่จากกันไปนาน
ก็เหมือนหายกันไปเหมือนอยู่คนละโลกรู้สึกเหงาและว้าเหว่มาก 
คนโสดจะมีคนเข้ามาอาจพบรักจากการเดินทาง หรือคนรักเก่า
จะกลับมาหาคุณ เรื่องการงานช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ตกลง    
ร่วมหุ้นกับเพื่อนหรือคนใกล้ชิด การเซ็นเอกสารควรอ่าน และ
ตกลงเจรจากันให้ดี

คุณเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้ามีงานเกี่ยวกับงานบุญ           
การให้ทานต่างๆ ควรไปร่วมงานจะเกิดกุศลอย่างมหาศาล       
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะมีปัญหาสิ่งใดก็ตาม ขอให้
ตั้งจิตอธิษฐานดีๆ สวดมนต์ภาวนาแล้วท่านจะช่วย จะได้โชค
จากสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์คณุไม่ควรให้ใครยมืเงินในช่วงนีเ้พราะจะไม่ได้
คืนหรือมเีกณฑ์ถกูโกงจากคนใกล้ชดิ  ส�าหรบัความรกัเป็นความรัก
ที่มีแต่ความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันช่วงนี้สบายใจได้

ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าโดนจับตามอง ไม่ว่าจะหันหน้าไปทางไหนรู้สึก
เหมอืนมคีนจับผดิตลอดเวลา ในเรือ่งการงานผูใ้หญ่ให้ความดแูล
ช่วยเหลือคุณดี มีความเมตตาต่อคุณ งานอาจจะหนัก ใช้พลัง
ในตัวคุณและก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ความรักช่วงนี้มีปัญหา
ทะเลาะกัน รู้สึกอึดอัดบ้างแต่ไม่ถึงกับรุนแรง ไม่ว่าจะมีปัญหา
อะไรขอให้หันหน้าเปิดใจคุยกันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น

คนทีท่�างานทีใ่ช้ความคดิสร้างสรรค์ งานการเขยีน บรรณาธกิาร 
โรงพิมพ์ สามารถท�าได้ดีในวันนี้ งานจะหนักหน่อยต้องหาเวลา
พกัผ่อนให้มากๆ ระวงัสขุภาพไม่ด ีเรือ่งความรกั คนโสดคุณไขว่คว้า
อยากจะมีคู่แต่ตอนนี้ต้องรอไปก่อน คู่แท้ยังไม่ปรากฏตัว         
ส่วนคนทีม่คีูร่กัอยูแ่ล้วช่วงนีช่้วยเหลอืเกือ้กลูเป็นทีป่รกึษาให้กนั
ได้ดี

ค่าใช้จ่ายรอคุณอยู่ข้างหน้าเยอะแยะมากมาย ไม่เหมาะกับการ
ลงทนุใดๆ ในวนันี ้คณุมีเกณฑ์ทีจ่ะต้องเดนิทาง ก่อนออกเดนิทาง
ควรเช็กรถให้ดี อาจต้องเสียเงินไปกับเรื่องการซ่อมรถ ในเรื่อง
ความรักอย่าจริงจังมากเกินไปและอย่าจู้จี้จุกจิกกับคู่รักของคุณ
จะท�าให้เกิดปัญหาได้ ส่วนคนโสดอาจได้พบรักกับคนที่ท�างาน
ราชการหรือคนในเครื่องแบบ

ความสับสนที่อยู่ในหัวคุณท�าให้คุณคิดตัดสินใจอะไรก็ยังไม่ได้ 
มคีวามล่าช้าขอให้ปล่อยวางค่อยๆ คดิทลีะเรือ่ง หาเวลาพกัผ่อนบ้าง 
แล้วทุกอย่างจะหาทางออกได้ ช่วงนี้อาจจะถูกผู้ใหญ่จับตามอง
ขอให้มีความตั้งใจท�างานเพิ่มขึ้น คุณอาจจะได้เงินจากมรดก 
หรอือสงัหารมิทรัพย์ กจิการในครอบครวั แต่ค่าใช้จ่ายกย็งัมมีาก
เหมือนเดิม ในเรื่องความรักตอนนี้คุณต้องค่อยๆ ตัดสินใจ และ
ใช้สติคิดให้รอบคอบ

คนที่หวังจะกู้เงินหรืออยากได้เงินเดือนที่มากขึ้นยังต้องพบกับ
ความผิดหวัง คุณเป็นคนมีความสามารถอดทนอีกนิดใช้ความ
พยายามให้เยอะขึ้น แล้วทุกอย่างก็จะสมหวัง คุณมีเกณฑ์ที่จะ
ได้ท�างานการกุศลหรือเดินทางไปท�าบุญเพ่ือให้บุญหนุนน�าชีวิต
ของคุณให้ดีขึ้น ส่วนสุขภาพระวังอุบัติเหตุท่ีท�าให้เลือดตก       
ยางออกจนถึงขั้นจะต้องไปพบแพทย์หรือนอนโรงพยาบาล

การเงินในวันน้ีคนท่ีท�างานด้านการสื่อสาร งานท่ีใช้ค�าพูด         
งานประชาสัมพันธ์จะน�าเงินมาให้คุณ คนที่ท�าการค้าขาย         
เล่นของเก่าเครื่องลายครามก็จะได้เงินเช่นกัน ความรักช่วงนี้   
งานหนักอยู่ในช่วงของการประคับประคองมีขัดใจกันบ้าง         
เคืองใจกนับ้าง ส่วนคนโสดระวงัจะเข้าไปเป็นมือทีส่ามโดยไม่รู้ตัว
นะคะ สุขภาพระวังเจ็บคอ และอุบัติเหตุจากการลื่นล้ม

คุณมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเยอะพอสมควรท�าให้คุณรู้สึก    
เหนื่อย การเงินในวันนี้คุณมีเกณฑ์การใช้เงินเกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยง
แสนรกัของคณุอาจจะได้ซือ้อาหารหรอืได้พาสัตว์เล้ียงไปหาหมอ 
ส่วนสุขภาพของตัวคุณก็มีปัญหาเช่นกันระวังโรคภูมิแพ้ และ
ไมเกรน ความรกัยงัคงท�าให้ปวดหวัมเีรือ่งขดัแย้งกนั อกีคนงอน
อีกคนง้อสลับไปมาเหมือนไม่มีใครยอมใคร ลดทิฐิลงบ้างเพื่อจะ
ได้มีความสุขมากขึ้น

ความรักและการเงินยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งสองเรื่องเดินมาถึง
จุดที่คุณต้องเลือกว่าจะไปทางไหน ขอให้ตัดสินใจให้ดีอย่าใช้
อารมณ์ อย่าใจร้อนวู่วาม คนที่ท�างานด้านการขายไม่ว่าจะเป็น
ขายตรง การค้าขายต่างๆ หรอืงานการตลาด ให้คณุไปปล่อยปลา 
9 ตัวเพื่อเป็นการหนุนน�าให้บุญกุศลได้ค�้าชูอุดหนุนในยามที่คุณ
มีปัญหา

15 กันยายน-14 ตุลาคม 2561
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Talk Awake

Text :  Ratchanee P.

แต่ไหนแต่ไรมา วถิกีารสร้างแบรนด์มกัจะมาจากเจ้าของแบรนด์ 

หรอืไม่กน็กัการตลาดทีจ่ะเป็นคนคดิเอง ท�าเองแล้วน�าเสนอสนิค้านัน้

ให้กับผู้บริโภค ถัดมานั้นเม่ือเจ้าของแบรนด์รู ้แล้วว่าหากคิด            

จะให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคแล้ว ก็ต้องพัฒนาสินค้า และ

บริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากท่ีสุด จึงหันมาให้ความส�าคัญกับ

ความต้องการของผู้บริโภค แต่เวลาน้ีเราก�าลังก้าวไปอีกขั้น เมื่อ

ดิจิทัลท�าให้แบรนด์และผู้บริโภคใกล้ชิดกันมากขึ้น ท�าให้ผู้บริโภค   

มีพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองที่จะท�าให้แบรนด์หรือใคร

คนอื่นสามารถเห็นได้โดยง่าย จึงเป็นข้อดีของแบรนด์ที่จะฟังความ

ต้องการของผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออก

ความเห็นว่า ชอบไม่ชอบ ดีไม่ดี ต้องการอะไร ประมาณไหน มากกว่า

จะให้ผู้บรโิภคเป็นเพยีงผูรั้บข้อมลูข่าวสารฝ่ายเดยีวอย่างเช่นในอดตี     

ในโซเชียลมีเดียพูดคุยกันเหล่านั้นส่งให้กับดีไซเนอร์เพื่อออกแบบ

เสื้อผ้า โดยไม่ลอกเลียนแบบต้นฉบับของแบรนด์อื่น ด้วยเหตุน้ี  

เสื้อผ้าแบรนด์ Choosy จึงถูกดีไซน์ขึ้นมาจากความต้องการ         

ของผู้คนในโลกออนไลน์จริงๆ 

ด้วยวิธีการดังกล่าว จึงท�าให้แบรนด์ Choosy สามารถออก   

คอลเลกชันใหม่ๆ ได้ถี่ยิบ แถมยังท�าให้เสื้อผ้าที่ออกแบบขึ้นมานั้น

ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริงของผู้บริโภคอีกด้วย  

และนีจ่งึเป็นการฟังเสยีงความต้องการของผูบ้รโิภคทีท่�าให้เหมอืนว่า

ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับแบรนด์ เพื่อท�าความเข้าใจความต้องการ

และเข้าถึงผู้บรโิภคให้มากทีสุ่ด ซ่ึงในทีสุ่ดแล้วนอกจากจะท�าให้ถูกใจ

ผู้บริโภคแล้วยังท�าให้แบรนด์นั้นๆ กลายเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภค       

รักอีกด้วย 

มี Startup ฝั่งอเมริกาที่ชื่อว่า เจสซี่ เฉิง เป็นเจ้าของแบรนด์

แฟชั่น Choosy ที่จ�าหน่ายบน Gilt Groupe เว็บช้อปปิงออนไลน์

ในสหรัฐฯ ที่เน้นสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ โดย Choosy จะออก

คอลเลกชันใหม่ทกุเทีย่งวนัของวนัอังคารและวันศกุร์ และวางจ�าหน่าย

ระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น Gen Z 

ค�าถามคือ เจสซ่ี เฉิง ท�าได้อย่างไรในการสร้างสรรค์แฟชัน่ใหม่ๆ 

ออกมาป้อนตลาดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง?

วิธีการท�างานของแบรนด์ Choosy ก็คือ การเข้าไปส่องเทรนด์

แฟช่ันจากบรรดาเซเลบริตี และ Influencer ทั้งหลาย เพ่ือดูว่า     

พวกเขาใส่อะไร จากนั้นก็ดูในคอมเมนต์ของคนที่เข้ามาวิพากษ์

วิจารณ์ว่าพวกเขาพูดถึงชุดนั้นอย่างไรบ้าง และมีความต้องการ

อย่างไร จากนั้นก็รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากคอมเมนต์ ส่ิงท่ีคน             

ส ร้ า ง แ บ ร น ด์ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร
คอมเมนต์ในโซเชียล
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