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ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเ ป็นอย่างไรจะเติบโตข้ึนหรือตกต�่า อย่างไรเสียคนก็ยังต้องกินอาหารอยู่ดี และด้วยค�าพูดท่ีเราคุ้นหูกันมานี้      
จึงท�าให้ธุรกิจร้านอาหารเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการมือใหม่ที่ก�าลังมองหาโอกาสทางธุรกิจเสมอ เพราะมั่นใจว่ามีความต้องการ
ในตลาดแน่ๆ และไม่น่ายุ่งยากเท่าไหร่ส�าหรับการเริ่มต้น 

แต่เชื่อหรือไม่ จริงๆ แล้วธุรกิจร้านอาหารขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจปราบเซียน แม้จะมีผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ เปิดร้านอาหารขึ้นมา
มาก แต่ทีล้่มหายตาจากไปอย่างรวดเรว็กม็มีากเช่นเดยีวกนั เพราะนอกจากคูแ่ข่งจะเยอะมากมายจนการแข่งขนัสงูแล้ว การท�าธรุกจิ
ร้านอาหารก็มีรายละเ อียดในการจัดการมากมาย และต่อให้มีเมนูดึงดูดมีรสชาติที่แสนถูกใจ แต่หากขาดการจัดการที่ดี                        
ที่รัดกุมก็ไปไม่รอด ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเช็กสต็อกวัตถุดิบซึ่งส�าคัญมากๆ วัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการท�าอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด     
ผลไม้ หรือเครื่องปรุง หากขายไม่ดีวัตถุดิบเสื่อมสภาพและเน่าเสียได้ง่าย การสต็อกวัตถุดิบจึงต้องแม่นย�าสอดคล้องกับจ�านวนที่   
ขายไป ขณะเดียวกันการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายก็ต้องมีรายละเอียดมาก เผื่อจะได้รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายใดที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุหรือไม่ 
จะได้ปรับลดหรืออุดรูรั่วในบางจุดที่เป็นปัญหาได้ ย่ิงหากร้านมีจ�านวนสาขามากขึ้น ยิ่งต้องพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการ          
เติบโตด้วย   

ปัญหาเหล่านี้ กล้อง-อาริยะ ค�าภิโล ผู้เป็นเจ้าของร้านอาหารโจนส์สลัดเคยเจอมาแล้วในคราวที่เปิดร้านใหม่ๆ ที่ขายดิบขายดีแต่
กลับขาดทุนยับ จนท�าให้ท้อแท้ แต่เมื่อเขาใส่ใจเรื่องการบริหารจัดการและอุดรูรั่วในบางจุดได้ก็กลับมาพลิกเป็นก�าไรได้ ดังนั้น       
การท�าธุรกิจใดๆ ต้องใส่ใจการบริหารจัดการไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการท�าการตลาดดีๆ
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ระยอง นับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลบหนีความวุ่นวาย        
ในเมืองต้องไม่พลาดที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ด้วยเพราะใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน         
จากกรงุเทพฯ มแีหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตคิรบทั้ง ชายทะเลที่สวยงาม แม่น�้า ป่าชายเลนที่ยงัคง
ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และโรงแรมที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวเหมาะกับการพักผ่อนแบบครอบครัว
อย่าง โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พกัระดบั 5 ดาว รมิหาดวงัแก้วอนังดงาม 
ที่จะท�าให้ได้รบัความประทบัใจตลอดการพกัผ่อนอย่างไม่มวีนัลมื

โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับการออกแบบตกแต่งให้มีความทันสมัยแบบ     
วถิชีวีติคนยคุใหม่ เพยีบพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครนั โดยมหี้องพกัให้เลอืกหลายแบบ 
ได้แก่ ห้องพักดีลักซ์ ที่มีให้เลือกทั้งวิวภูเขาและวิวทะเล ห้องพรีเมียร์ ห้องสวีทสตูดิโอคอร์เนอร์          
ห้องวันเบดรูมสวีท และห้องโอเชียนสวีท ซึ่งทุกห้องมาพร้อมกับวิวทะเลอันสวยงาม ที่ส�าคัญคือ         
ทุกห้องมีความกว้างขวาง ได้รับการตกแต่งอย่างพิถีพิถันคงความหรูหราตามสไตล์โรงแรม 5 ดาว      
เพื่อมอบความสะดวกสบายในระดบัสูงสดุ

ไฮไลต์โรงแรมหรูรมิหาดวงัแก้ว จงัหวดัระยองแห่งนี้คอื สระว่ายน�้าที่มถีงึ 3 สระที่ให้บรรยากาศ
แตกต่างกนัไป ได้แก่ สระว่ายน�้าขนาดใหญ่ที่ยาวไปจนสดุชายหาดส่วนตวั มาพร้อมสไลเดอร์ส�าหรบั
เด็กๆ ให้ได้สนุกสนานกับการว่ายน�้า และตู้ปลา The Shark Tank ขนาดใหญ่ที่ด้านในมีปลาฉลาม   
และปลาอื่นๆ แหวกว่ายอยู่ ซึ่งถ้าหากได้ลงไปว่ายน�้าในสระและด�าน�้าลงไปใกล้ตู้ปลาก็จะให้            

หากชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเงียบสงบและเป็นส่วนตัว โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
คือทางเลือกส�าหรับครอบครัวคุณ  กับราคาพิเศษส�าหรับสมาชิกกลุ่ม SME Thailand เริ่มต้นที่ 3,700 บาทต่อคืน

ความรู้สึกเหมือนแหวกว่ายกับปลาฉลามใต้ทะเลลึกกันเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีสระว่ายน�้า              
ริมชายหาด ที่มองเห็นทัศนียภาพของเกาะต่างๆ สระว่ายน�้าริมหาดนี้จึงเหมาะกับการว่ายน�้าแบบ     
เป็นส่วนตัว และดูพระอาทิตย์ตกริมทะเลไปพร้อมๆ กัน และด้วยคอนเซปต์ที่เป็นโรงแรมส�าหรับ
ครอบครวั ที่นี่จงึมสีระว่ายน�้า Raindance ซึ่งเป็นสระว่ายน�้าส�าหรบัเดก็ๆ โดยเฉพาะอกีด้วย 

ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมหรูส�าหรับครอบครัว นอกจากสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น     
กย็งัม ีQuan Spa สปาที่จะช่วยผ่อนคลายกบัการนวดในแบบต่างๆ และ Fitness ส�าหรบัออกก�าลงักาย 
ทางโรงแรมยงัจดัให้ม ีWonderful World Kids Club ขนาดใหญ่ที่มถีงึ 2 ชั้น โดย Kids Club แห่งนี้    
เหมาะทั้งส�าหรบัเดก็เลก็และเดก็โต มขีองเล่นต่างๆ มากมาย เช่น บ้านบอล ห้องแต่งตวั เลโก้ เกม 
มมุดูทวี ีมมุกจิกรรมที่จะหมนุเวยีนให้เดก็ๆ ได้ฝึกทกัษะ เช่น งานเพนต์ งานวาดรูป เป็นต้น 

พเิศษไปกว่านั้น โรงแรมระยอง แมรอิอท รสีอร์ท แอนด์ สปา ยงัมหี้องอาหารและบาร์ถงึ 5 แห่ง 
ได้แก่ C-Salt ห้องอาหารที่เปิดบริการตลอดทั้งวัน ได้บรรยากาศอบอุ่นให้บริการอาหารทั้งในร่ม          
และกลางแจ้ง โดยอาหารเช้าจะบรกิารด้วยบฟุเฟต์นานาชาต ิ ที่มทีั้งฝรั่ง ไทย จนี อนิเดยี ให้เลอืก     
ลิ้มลอง ขณะที่ Fish Bar จะเป็นห้องอาหารสดุโรแมนตกิรมิชายหาด อกีทั้งยงัม ีWater Bar ที่เหมาะ
ส�าหรับการพักผ่อนที่เงียบสงบริมสระว่ายน�้า มีบริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและน�้าผลไม้สดเป็นหลัก 
หรอืจะเป็นร้านกาแฟ Java+ บรกิารกาแฟรสเลศิ ขนมอบสดใหม่ ทกุวนั และ The Lounge ที่ให้บรกิาร
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของว่าง ตั้งแต่ช่วงกลางวนัถงึดกึ

Rayong Marriott Resort & Spa
โรงแรมหรูเงียบสงบส�ำหรับกำรพักผ่อนแบบครอบครัว

โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา  0-3899-8000     RayongMarriottResort.com    MarriottRayong

marriott.indd   1 10/3/2561 BE   3:00 PM



The secreTTo successfulhiring is This :look for The people
who wanT To changeThe world.

ความลับของความส�าเร็จในการจ้างงานคือมองหาคนที่ต้องการเปลี่ยนโลก

-- Marc Benioff ซอีโีอ Salesforce --

ล่าสุด ByteDance บริษัทเจ้าของแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นจากจีนอย่าง TikTok หรือที่คนจีนรู้จักในชื่อ Douyin ได้รับเงินระดมทุนจาก SoftBank                 
3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจสูงถึง 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นแท่น Startup ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกแซงหน้า Uber ที่มีมูลค่าธุรกิจ 
72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ TikTok มียอดดาวน์โหลดสูงสุดใน Apple’s Marketplace ตอนนี้มียอดผู้ใช้งานรายเดือนมากกว่า 500 ล้านราย โดยผู้ใช้งาน    
4 ใน 5 เป็นวัยรุ่นชาวจีน ที่เหลือเป็นวัยรุ่นประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศใน SEA

ส่ิงที่มีผลต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของ TikTok คือ แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ดูวิดีโอถัดไปด้วยการปัดหน้าจอ      
ใช้เทคโนโลยี AI ในการเรียนรู้รสนิยมของผู้ใช้งาน และน�าเสนอวิดีโอตรงตามความชอบของผู้ใช้งานแต่ละราย

ตัวอย่างแบรนด์ที่ท�าการตลาดผ่านแอปฯ น้ี เช่น Koncept Furniture ให้ Blogger และ Micro Influencer ท�าวิดีโอเลียนแบบ MV ของแบรนด์               
ร้านอาหาร Hai Di Lao ให้คนดังท�าวิดีโอสร้างสรรค์เมนูใหม่จากวัตถุดิบของร้าน และ Pizza Hut ที่ท�าสติกเกอร์ให้ผู้ใช้งานแอปฯ น�าไปตกแต่งวิดีโอ

ลองใช้ TikTok สร้างแบรนด์ดูซิ

TIKTOK สตาร์ทอพัมลูค่าสงูสดุของโลก

ถ้าก�าลังมองหานักลงทุนมาร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup ต้องรู้ข้อมูลต่อไปนี้ว่า 
10 เปอร์เซน็ต์ของนกัลงทนุตดัสนิใจลงทนุใน 10 นาทแีรกของการประชุมครัง้แรก 
และ Startup น้อยกว่า 5 เปอร์เซน็ต์ได้รบัเงนิลงทนุ ดังนัน้ เพือ่เพิม่โอกาสให้ธรุกจิ
จะถูกเลือก Startup ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพบนักลงทุน

1. ตั้งทีม 3 คน เพราะถ้ามากกว่านั้นจะก่อให้เกิดปัญหาในการตัดสินใจ และ
การท�าข้อตกลง ถ้ามีแค่ 2 คน ท�าให้เกิดปัญหาเร่ืองการรับมือกับภาระงาน        
ที่มากกว่าจ�านวนคน และถ้ามีแค่คนเดียว นักลงทุนจะคิดว่ามีปัญหาเรื่องการ
ท�างานร่วมกับผู้อื่น

2. ท�าให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าเงินที่ลงทุนไปจะไม่สูญเปล่า ด้วยการแสดงให้เห็น
ถงึความเป็นมอือาชพี ความต้ังใจในการท�าธุรกิจ และความพร้อมในการรับมือกบั
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ อย่าให้ข้อมูลธุรกิจที่เป็นเท็จ เพราะถ้าถูกจับ
ได้ นักลงทุนจะปฏิเสธการร่วมลงทุนทันที และให้ความส�าคัญกับค�าแนะน�า          
ของนักลงทุน อย่าโต้แย้งอย่างไร้เหตุผล

3. แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในทีม ด้วยการสนับสนุนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ไม่ขัดจังหวะขณะที่สมาชิกพูด ไม่แสดงความก้าวร้าวหรือหยาบคาย       
กับสมาชิกต่อหน้านักลงทุน

เตรียมตัวพร้อมแล้วก็ลุยเลย

ผู้ประกอบการที่อยากให้แบรนด์น�าเทรนด์ ต้องไม่พลาดอัพเดตเทรนด์โซเชียลมีเดียของปีหน้า โดย
เทรนด์แรกเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งแบรนด์จะก�าหนดอายุให้ข้อมูล พร้อมให้ความส�าคัญกับเรื่องความถูกต้อง
และความโปร่งใสของข้อมลู ท�าข้อมลูทางการตลาดและข้อมลูประชาสมัพันธ์แบรนด์มากข้ึน เทรนด์ท่ีสอง
เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยน�าเทคโนโลยี AI มาใช้กับแคมเปญต่างๆ น�าเทคโนโลยี Streaming ตลอดทั้ง
เทคโนโลยี AR และ VR มาใช้กับการท�าการตลาด เทรนด์ที่สามเกี่ยวกับการท�าการตลาดบนโซเชียลฯ 
ถ้าเลือกท�าการตลาดบนอินสตาแกรม กลุ่มเป้าหมายที่ต้องให้ความส�าคัญคือ Gen Z ถ้าจะขายของบน
โซเชียลฯ ต้องจบวงจร นั่นคือสั่งซื้อและจ่ายเงินได้บนโซเชียลฯ นั้น และ Micro Influencers มาแรง

ต้องน�าไปใช้ด้วยจึงจะไม่ตกเทรนด์

ถ้าอยากน�าหน้าคู่แข่งในโลกออนไลน์ต้องก้าวให้ทันเทรนด์ Digital Marketing และหยิบมา
ปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ 

เทรนด์แรก Video Marketing บริษัทผลิตสื่อ Wyzowl คาดการณ์ว่า ในปีหน้าแบรนด์ต่างๆ 
กว่า 81 เปอร์เซ็นต์จะท�าการตลาดด้วยวิดีโอ เพราะช่วยเพิ่ม ROI และ Live-Streaming ยังฮิต 
เนื่องจากผู้คนต้องการดูวิดีโอถ่ายทอดสดมากขึ้น

เทรนด์ที่สอง Chatbots และ Voice Search โดย Chatbots มีการพัฒนาให้ตอบค�าถาม
อย่างชาญฉลาดและตอบค�าถามที่ซับซ้อนได้ ส่วน Voice Search จากการส�ารวจของบริษัท
วิจัยตลาด comScore พบว่า ภายในปี พ.ศ.2563 Voice Search จะเป็นวิธีการค้นหาที่ผู้คน
กว่า 50 เปอร์เซ็นต์เลือกใช้ เพราะค้นหาข้อมูลที่ต้องการไปพร้อมกับท�ากิจกรรมอื่นได้ 

เทรนด์ที่สาม Marketing Automation ข้อดีคือ เข้าถึงคนที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าของแบรนด์
ได้ในหลายช่องทาง และช่วยแบ่งเบาภาระงาน เพราะงานบางอย่างป้อนค�าส่ังให้ระบบ               
ท�าแทนได้ เช่น กรอกข้อมูลลูกค้า

เทรนด์ที่สี่ จริงใจ รายงานของ Stackla ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้ใช้ 
ระบลุกูค้า 86 เปอร์เซน็ต์บอกว่า สิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าออนไลน์คอื ความจริงใจ
ของแบรนด์ที่ถ่ายทอดผ่านการน�าเสนอข้อมูลสินค้าอย่างตรงไปตรงมา

ใช้เทรนด์สร้างยอดขายกันเถอะ

ส่องเทรนด์ Digital Marketing ปีหมู3 วธีิเตรยีมตวัก่อนพบนักลงทนุ

โซเชยีลฯ 2562 จะไปทางใด?
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EminEnt Air เริ่มแล้วใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5
ประหยัดไฟ สนับสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

คุณจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  

อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า 

“บรษัิทฯ เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเครือ่งปรบัอากาศแบรนด์ 

Eminent ซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ก่อตั้งมายาวนานถึง       

40 ปีและบริษัทฯ ได้ด�าเนินตามยุทธศาสตร์ Planet ด้วย     

ความส�านกึรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมตลอดมา โดยก่อนหน้าน้ี 

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ธนาคารโลก               

ที่จะลด-ละ-เลิกใช้น�้ายา R22 เป็นรายแรกๆ ของประเทศไทย 

ซึ่งมีผลท�าให้เครื่องปรับอากาศ Eminent ไม่ท�าลายชั้นโอโซน 

และในปีนี้ เราสานต่อยุทธศาสตร์ Planet ด้วยการเริ่มใช้ 

เสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามนโยบายของ การไฟฟ้า           

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้ก�าหนดแผนรณรงค์

โครงการเสือ้ผ้าประหยดัไฟเบอร์ 5 ให้หน่วยงานต่างๆ ตดัเยบ็

เสื้อผ้าเบอร์ 5 เพื่อลดการใช้พลังงานในภาพรวม เนื่องจาก

เสื้อผ้าเบอร์ 5 คือ เสื้อผ้าที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบ             

Cool Mode และมาตรฐานความเรียบ รวมถึงเกณฑ์และ       

ข้อก�าหนดโครงการฯ ท�าให้มั่นใจได้ว่า เสื้อผ้าที่ติดฉลาก

ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด” 

ท้ังนี้ คุณจรรยาพรกล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการเสื้อผ้า

ประหยัดไฟเบอร์ 5 ของกฟผ. ว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าว

ของ กฟผ. มุง่รณรงค์ให้คนไทยหนัมาใช้เส้ือผ้าเบอร์ 5 จ�านวน 

1.7 ล้านตัวและคาดว่าจะสามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า        

7 ล้านหน่วยต่อปี หรอืประมาณ 28 ล้านบาทและลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 3,600 ตันต่อปี เนื่องจากเสื้อผ้า

ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีจุดเด่นหลายประการ กล่าวคือ เนื้อผ้า

แข็งแรง คงทน ไม่ยืดย้วยหรือเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก 

สีคงทนต่อแสงและเหงือ่ สามารถใช้งานได้เทยีบเท่ามาตรฐาน

มอก. และมาตรฐานสากล คุณลักษณะลดความร้อน สามารถ

ดูดซับเหงื่อและถ่ายเทความร้อนได้ดี ท�าให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็น

สบาย และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ            

ที่ส�าคัญ ความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้สวมใส่ ปลอดภัยจาก     

สารก่อมะเร็ง และโลหะหนักอีกด้วย”

คณุจรรยาพรกล่าวเพิม่เตมิว่าด้วยจดุเด่นดงักล่าว ประกอบกบั

ทางบริษัทฯ ต้องสั่งผลิตเสื้อผ้า เครื่องแบบเป็นจ�านวนมาก      

ในแต่ละปีอยูแ่ล้ว ท้ังเสือ้พนกังานขายทัว่ประเทศ เสือ้พนกังาน

บริษัท เสื้อที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ รวมกว่า 5,000 ตัว ท�าให้

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า  เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะ

ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้     

ดังนั้น บริษัทจึงเร่งด�าเนินการผลิตและเลือกใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5 

ทีม่คีณุสมบตั ิCoolMode ท้ังหมด เพราะช่วยให้ผูใ้ส่เยน็สบาย 

นอกจากนี้ ยังง่ายต่อการซัก – ตาก – ไม่ต้องรีด ด้วยการ

สัง่ผลติเสือ้ทีใ่ช้กบัหลายโอกาส อาท ิเสือ้ทีใ่ช้กับศนูย์ฝึกอบรม

ที่เชียงใหม่ เสื้อส�าหรับงานโรดโชว์  เสื้อส�าหรับช่างแอร์         

และเสื้อส�าหรับการใช้งานในโอกาสอื่นๆ 

“การเลือกใช้เสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 นั้นเป็นเพียง

ยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งของ Eminent Air ที่มุ่งเดินหน้าสู่ปี 2020 

ด้วยการเป็น Total Air Solution เพื่อตอกย�้าความเป็นผู้น�า       

ที่เป็นตัวจริงทางด้านเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ บริษัทฯ    

ยังคงคัดสรรและแสวงหาส่ิงที่ดีๆ ท้ังกับผู้บริโภค ช่างแอร์  

สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมท่ีจะลงมือท�าทันที                            

อย่างไม่ลังเล” คุณจรรยาพร กล่าวทิ้งท้าย

บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้น�าการผลิตเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ใน
ประเทศไทยเดินหน้ายุทธศาสตร์รักษ์โลก พร้อมสนองนโยบาย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ส่งเสื้อ

ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีคุณสมบัติ CoolMode ซักง่าย แห้งเร็ว ใส่สบาย มุ่งปลูกจิตส�านึกและใช้
ในการด�าเนินการของบริษัทตลอดทั้งปี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ToTal air SoluTion

เสื้อผ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 นั้น
จะต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอน
จนมั่นใจได้ว่าเป็นผ้าที่สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่ายและไม่ยับ
โดยการซักกับเครื่องซักผ้าชนิดฝาบนที่อุณหภูมิน�้า
41 +/- 3 องศา โดยซัก-อบจนแห้งถึง 5 รอบ
จึงน�ามาตรวจสอบความเรียบ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า
เสื้อดังกล่าวสามารถซักได้ทุกรูปแบบทั้งซักเครื่อง
ซักมือ  ซักด้วยน�้าร้อน ที่ส�าคัญ แม้น�ามาอบให้แห้ง
ก็ไม่หดและยังคงความเรียบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอีกด้วย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

วีรพล สวรรค์พิทักษ์ (โก้)
 081-875-2252   werapol@eminent.co.th

ทิพาภรณ์ ทิพย์เสถียรกุล (กะทิ)
 096-7367363   lanature235@gmail.com
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การเป็นผู้ประกอบการนั้นคือความฝันของใครหลายคน แต่กลับมีคนเพียง      

หยิบมือเท่านั้นที่สามารถประสบความส�าเร็จ น่ันก็เพราะมีอุปสรรคต่างๆ รอคอย   

อยู่บนเส้นทางของการท�าธุรกิจ ส�าหรับคนที่อยากจะก้าวเข้ามาชิมลางวงการน้ี      

ควรมาดู 5 เรื่องส�าคัญที่ต้องรู้ก่อนคิดที่จะเริ่มต้นท�าธุรกิจของตัวเอง

เปลี่ยนความคิดให้เป็นความจริงได้ 
เพราะการจะคิดไอเดียธุรกิจขึ้นมาสักอย่างนั้นไม่ได้มีเวลาก�าหนดว่าต้องท�า      

ตอนไหนถึงจะส�าเร็จ แต่ขึ้นอยู่กับการน�าไอเดียที่คิดขึ้นได้นั้นมาสร้างให้เกิดโอกาส

ทางธุรกิจได้จริง ดังนั้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับคนที่อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง   

ที่ต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในหัวให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างท่ีจับต้องได้ยังไง ต้องมี

การวางกลยุทธ์อะไร ใช้เทคนิคแบบไหน และจะเข้าถึงหรือตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้บริโภคด้วยวิธีใด

กระตือรือร้น รู้ทันสถานการณ์
การท�าธรุกิจใดๆ ก็ตามย่อมมกีารแข่งขนัทีสู่ง ดงัน้ัน คนทีจ่ะยนืหยดัอยูไ่ด้ต้องมี

ความพร้อม คล่องแคล่ว และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งยังต้องมีการอัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับตลาด คู่แข่งและลูกค้า

ตลอดเวลาเพ่ือสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดได้ รวมไปถึงการคาดการณ์สภาวะ

ตลาดและการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะค้นพบโอกาสใหม่ๆ อีกด้วย

 

เริ่มจากเล็กๆ ต่อยอดให้โต
จ�าไว้ว่าการท�างานหนัก มคีวามรบัผิดชอบสงูและพยายามอย่างไม่ลดละสามารถ

ท�าให้ธุรกิจเล็กๆ ประสบความส�าเร็จและเติบโตได้ นอกจากนี้ การเริ่มต้นด้วย       

ก�าลังเล็กๆ อย่างการใช้เงินทุนตัวเองในการท�าธุรกิจก็เป็นตัวเลือกที่ดี แล้วค่อย     

มาหาแหล่งเงินทุนในภายหลังเมื่อแน่ใจแล้วว่ากิจการนั้นสามารถท�าก�าไรได้เพื่อ    

ขยับขยายให้ธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้น

เน้นความต้องการของลูกค้า
เพราะการท�าธรุกจิถ้าไม่มลีกูค้ากเ็ท่ากบัไปไม่รอด ดงันัน้ ไม่ว่าสนิค้าหรอืบรกิาร

จะเป็นอะไร สิ่งส�าคัญก็คือต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และ

เมือ่โปรดกัต์เหล่านัน้เข้าถงึผูบ้รโิภคและตอบโจทย์ความปรารถนาต่างๆ ได้กจ็ะช่วย

สร้างผลก�าไรให้กับบริษัท

เงินนั้นจ�าเป็นแต่ไม่เท่าจริยธรรม
แน่นอนว่าเป้าหมายหลักของการท�าธุรกิจก็คือ การท�าก�าไรได้ในระยะยาว         

แต่กระน้ันต้องเข้าใจว่าต้องรักษาจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบอย่างมี   

ศีลธรรมควบคู่กันไปได้ ดังนั้น จึงควรเลี่ยงการประพฤติผิดหรือการคดโกงใดๆ    

เพียงเพราะอยากได้เงินเพิ่มขึ้น 

Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

ศกัดิส์ทิธิ ์เอกวฒันกิจ นกัศึกษาจากคณะการสร้างเจ้าของธรุกิจและการบริหารกจิการ มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

เลยน�าพฤตกิรรมข้างต้นมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างตูเ้ช่าเพาเวอร์แบงก์ LAPIS ท่ีเข้ามาอ�านวยความสะดวก

ให้กับคนที่ไม่สะดวกพกเพาเวอร์แบงก์

“หลังจากรู้ว่าโปรเจกต์ที่อยากท�าคืออะไรก็ไปปรึกษาอาจารย์ว่าจะเริ่มต้นท�าอะไรก่อนหลัง อาจารย์แนะน�า

ให้ท�าเป็นระบบ Manual ก่อน นั่นคือ เปิดบู๊ธให้เช่าเพาเวอร์แบงก์ 4 บู๊ธภายในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา       

3 เดือน แต่ละบู๊ธมีคนนั่งประจ�าเพื่อให้บริการผู้มาใช้บริการ โดยสามารถยืมและคืนเพาเวอร์แบงก์ที่บู๊ธใดก็ได้ 

เดือนแรกมีผู้ใช้ 1,000 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 2,800 คนภายในเดือนที่สาม จากจ�านวนดังกล่าวท�าให้เชื่อว่า       

โปรเจกต์นี้ไปต่อได้อย่างแน่นอน”

นั่นคือก้าวแรกที่เปรียบเสมือนเป็นสนามทดลองไอเดียคูลๆ ของศักดิ์สิทธิ์ว่าจะไปต่อได้หรือไม่ และเมื่อเห็น

วี่แววว่าโปรเจกต์นี้น่าจะเวิร์กอย่างแน่นอน ก้าวต่อไปเขาจึงพัฒนาให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ผู้ใช้มีความสะดวก    

มากขึ้น ด้วยการมองหาคนมาท�าแอปพลิเคชัน และตู้ส�าหรับใส่เพาเวอร์แบงก์ให้เช่า ซึ่งก็เป็นนักศึกษา              

ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

ทั้งนี้ ศักดิ์สิทธิ์เล่าขั้นตอนการท�างานของตู้เช่าเพาเวอร์แบงก์ LAPIS ให้ฟังว่า ท�างานร่วมกับแอปฯ ถ้าจะยืม

ให้กดปุม่ยมืในแอปฯ สแกน QR Code หน้าตู ้แล้วหยบิเพาเวอร์แบงก์ไปใช้งาน เมือ่ต้องคนืให้สแกน QR Code 

หน้าตู้ จากนั้นน�าเพาเวอร์แบงก์วางกลับไว้ในตู้ ค่าใช้บริการอยู่ที่ 10 บาทต่อชั่วโมง ถ้าไม่คืนภายใน 48 ชั่วโมง 

ระบบจะตีความว่า เพาเวอร์แบงก์สูญหายหรือถูกขโมย ผู้ใช้ต้องช�าระค่าบริการเพิ่ม ซึ่งระบบจะหักค่าใช้บริการ

อัตโนมัติจากยอดเงินในบัญชีผู้ใช้ที่ตัดจากบัตรเครดิตมาไว้ประมาณ 200-300 บาท

ตอนน้ีตู้แล้วเสร็จไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่แอปฯ เสร็จไปแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ โดยพร้อมให้บริการ      

ภายในต้นปีหน้า ซึ่ง 3 จุดแรกที่จะวางตู้ คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต และ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพราะกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้งานโทรศัพท์

มือถือค่อนข้างมาก จากนั้นจึงวางที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้บริการ

ในส่วนของแผนในอนาคต ศักดิ์สิทธิ์ตั้งใจมองหาพาร์ตเนอร์ต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ที่ยืมเพาเวอร์แบงก์จากตู้

ที่ไทยสามารถคืนเพาเวอร์แบงก์ที่ตู้ในประเทศใดก็ได้ และพัฒนาตู้เช่าเพาเวอร์แบงก์ LAPIS ให้กลายเป็น         

เสาชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไวร์เลสที่ชาร์จแบตฯ ได้ทันทีเมื่อเข้าแอปฯ

นี่แหละคือไอเดียคูลๆ ของเด็กมหาวิทยาลัย ที่น่าเอาใจช่วยให้ก้าวต่อๆ ไปราบรื่นสมความตั้งใจ 

FIRST STEP HOW TO GUIDE

ไอเดียคูลๆ ของเด็กมหา’ลัย

Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ตู้เช่าเพาเวอร์แบงก์

จากพฤติกรรมที่ชอบเล่นโทรศัพท์เลยต้องพกเพาเวอร์แบงก์อยู่เสมอ

บางครั้งเพื่อนๆ ก็ยืมใช้ และถ้าไม่พกเพาเวอร์แบงก์ 

เมื่อแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดต้องเสียบชาร์จตามร้านกาแฟ

ซึ่งไม่สามารถลุกเดินไปไหนได้เพราะไม่มีใครดูแลให้

ก่อนปูทางลุยธุรกิจ

5 เรื่อง

ต้องรู้
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BRAND THERAPY  

บ�ำบัดแบรนด์ บ�ำรุงสุข

หนังสือที่จะเปิดมุมมองให้เราตระหนักถึงความท้าทาย  

และประยุกต์ปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจและแบรนด์รับมือ 

หรือฟื้นตัวอย่างทันท่วงที และคงคุณค่าในแบบของคุณ 

โดย สุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย

เปลี่ยนให้ปัง! ดังให้สุด 

หนังสือดีๆ อีกเล่มที่คุณไม่ควรพลาด “เพราะการเปลี่ยนแปลง จ�าเป็นต้องท�าทั้ง

กบัองค์กร และกับตัวเจ้าของกิจการเอง การท�าให้ตัวเรา ‘สนุก’ และสามารถรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงเหมือนขนมหวานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น” 

โดย แคทลียา ท้วมประถม

SS063005JO    260X172.5    4/12/61 7/12/61   bo bo  bo

หำซื้อหนังสือได้ที่ร้ำนซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ คิโนะคูนิยะ ร้ำนนำยอินทร์  

บีทูเอส และร้ำนหนังสือชั้นน�ำทั่วประเทศ  

สอบถำมรำยละเอียด โทร. 0-2270-1123 ต่อ 115

ปัญหาการถูกจ�ากัดการมองเห็นบนเฟซบุ๊กใช่ว่าจะแก้ไข            

ไม่ได้ นอกจากการซื้อโฆษณา เคล็ดลับต่อไปนี้ก็ช่วยได้ไม่น้อย       

ที่ส�าคัญยังช่วยประหยัดงบการท�าการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ       

ได้มาก

โพสต์อย่างมีจุดประสงค์
ทุกโพสต์ควรมีจุดประสงค์ว่าโพสต์เพื่ออะไร ใครได้ประโยชน์ 

ส่วนผูป้ระกอบการคนไหนไม่รู้ว่าจะโพสต์อะไรให้ย้อนกลบัไปดโูพสต์

เก่าๆ ว่าโพสต์ประเภทใดเป็นที่นิยมมาก และดูเพจคู่แข่งว่าเนื้อหา

และหัวข้อไหนก�าลังได้รับความนิยม นอกจากน้ี ควรโพสต์ภาพ   

สลับกับโพสต์ข้อความหรือโพสต์ลิงก์ เพราะโพสต์ที่มีภาพประกอบ

ได้รับความสนใจมากและช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม เพื่อให้โพสต์       

ถูกเห็นมากท่ีสุด ควรโพสต์ในช่วงเวลาท่ีลูกค้าใช้งานเฟซบุ๊ก แต่

หากเป็นช่วงที่เพจอื่นๆ ก็โพสต์เช่นกัน ให้ขยับมาโพสต์ช่วงดึกๆ 

ซึ่งนอกจากโพสต์ไม่ถูกแย่งการมองเห็นแล้วยังมีโอกาสที่โพสต ์     

จะแสดงบนฟีดของลูกค้าในเช้าวันรุ่งขึ้น

บริการดีเยี่ยม
แน่นอนว่าลกูค้าย่อมคาดหวงัว่าจะได้รบัการบรกิารทีดี่จากธรุกจิ

บนเฟซบุ๊ก ซึ่งบริการที่ท�าให้ธุรกิจเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า คือการ     

ตอบกลับความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว และค�าตอบมีประโยชน์ เพราะ

ท�าให้ลูกค้ารู้สึกว่า เจ้าของธุรกิจพร้อมรับผิดชอบเม่ือสินค้า หรือ

บริการมีปัญหา และท�าให้รู้สึกไว้วางใจธุรกิจนั้นมากขึ้น นอกจากนี้           

สิ่งต่อไปที่ห้ามลืมท�าเด็ดขาด คือ วัดความส�าเร็จ โดยเฟซบุ๊กจะมี

รายงานข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ให้ได้น�าไปใช้ประกอบการปรับปรุง

กลยุทธ์การตลาดบนเฟซบุ๊กให้มีประสิทธิภาพ

ใช้ฟีเจอร์ Facebook’s Story
ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ว่า เรื่องราวที่ก�าลังน�าเสนอผ่าน 

Facebook’s Story ได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหน ใครบ้างที่ให้

ความสนใจ และเป็นช่องทางที่เหมาะส�าหรับใช้สื่อสารวัฒนธรรม

องค์กรไปยังลกูค้า ส�าหรบัเรือ่งราวทีไ่ด้รบัความนยิม ได้แก่ เบือ้งหลงั

การท�างาน ค�าถามที่ต้องการค�าตอบ รวมถึงเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ แต่สามารถสร้างรอยย้ิมให้คนดูได้ 

นอกจากนี้ การ Live Video ก็เป็นอีกฟีเจอร์ท่ีได้รับความสนใจ      

ไม่แพ้ Facebook’s Story โดยจากการศึกษาระบุ ผู้คนใช้เวลาดู 

Live Video นานเป็น 3 เท่าของเวลาดูวิดีโอทั่วไป 

 

ใส่ข้อมูลให้ครบ
ในช่องข้อมูลธุรกิจควรใส่ข้อมูลให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่         

เบอร์โทรศัพท์ หรือเว็บไซต์ เพราะท�าให้ลูกค้าค้นเจอเฟซบุ๊ก          

ของธุรกิจได้ง่ายขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ ภาพหน้า Cover ก็เป็นอีกหนึ่ง

สิ่งที่ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าข้อมูลธุรกิจ เพราะแสดงให้เห็นถึงตัวตน

และวัฒนธรรมองค์กร โดยภาพหน้า Cover ที่เป็นวิดีโอสั้นดึงดูด

ความสนใจได้มากกว่าภาพนิ่ง สามารถเลือกใช้ได้ท้ังวิดีโอรวม

กิจกรรมต่างๆ ที่ธุรกิจท�า วิดีโอรวมภาพความประทับใจของลูกค้า 

หรือวิดีโอภาพหน้าเปื้อนยิ้มของพนักงาน 

Text : Kritsana S.

ท�ำตลำดบน Facebook
ฉ บั บ ธุ ร กิ จ ข น า ด เ ล็ ก
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

หลังจบการศึกษาจากรัฐบ้านเกิด เธอมุ่งหน้าสู่นิวยอร์ก และ     

ได้งานในบริษัทเอเยนซีโฆษณาแห่งหนึ่งในต�าแหน่งพนักงาน        

ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ เมลิสสาไม่ได้ชอบในงานที่ท�านัก สิ่งที่

เธอรักคือการท�าขนม ตอนเรียนมหาวิทยาลัย เธอมักคลายเครียด

ด้วยการอบขนม กระทั่งได้งานท�า เธอก็ยังใช้วิธีนี้ในการบ�าบัด

ความเครียดของตัวเอง

เหตุการณ์ทีท่�าให้ความคิดเปลีย่นไปคอื ก่อนถงึวนัเกดิของเพือ่น

ร่วมงานคนหนึ่งที่เธอไม่ได้สนิทด้วย แต่สังเกตว่าเขาเป็นผู้ชาย       

ที่ดูเหงาๆ เธอจึงตัดสินใจอบคัพเค้กสวยๆ จ�านวนหนึ่งมอบเป็น

ของขวัญวันเกิดให้เขา ปรากฏว่ามันสร้างความว้าวให้ทุกคน           

ในทีท่�างาน ทกุคนต่ืนเต้นท่ีได้รบัประทานขนมของเธอ เหตกุารณ์นี้

ท�าให้เมลสิสาค้นพบว่า การอบขนมนอกจากท�าให้หายเครียด การส่งมอบ

ความสุขผ่านเค้กยังสร้างความสุขให้เธอได้มากมายเพียงใด

แต่จุดเปลี่ยนคร้ังส�าคัญในชีวิตของเธอคือ การถูกปลดออก     

จากงานเนือ่งจากนายจ้างเหน็ว่าเธอไม่ได้รกัในงานท่ีท�า การตกงาน

แบบไม่ทนัตัง้ตวัท�าให้สตแิทบแตก เธอจงึไปหาไบรอนัพีช่ายคนเดยีว

ของเธอ พีช่ายปลอบให้ใจเยน็ๆ และบอกว่าเราจะเริม่ธรุกจิด้วยกนั 

ว่าแล้วก็สั่งน้องสาวให้กลับไปอบเค้กที่บ้าน

เมลิสสาแบ่งคัพเค้กที่อบจ�านวนหนึ่งให้น้องสาวเพื่อนท่ีก�าลัง

ฝึกงานในบริษัทประชาสัมพันธ์แห่งหนึ่งได้น�าไปแจกคนในออฟฟิศ 

ผลปรากฏว่าเจ้าของบรษิทัชอบเค้กท่ีเธอท�า จงึแนะน�าบรษัิท Catering 

กว่า 300 คน เมลสิสาซึง่นัง่เก้าอีซ้อีโีอแบ่งเวลาครึง่หนึง่เข้าครวัเพือ่

ออกแบบรสชาติใหม่ๆ และอีกครึ่งหนึ่งเข้าประชุมที่ออฟฟิศ

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของแบรนด์ Baked by Melissa มาจากตัว

สินค้าที่สีสันสวยงาม รสชาติดี มีหลายรสให้เลือก และราคาไม่แพง 

ชิ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เท่านั้น การท�ามินิคัพเค้กขนาดพอดีค�า

ท�าให้ลกูค้าได้เลอืกรบัประทานทลีะหลายรส ซึง่แต่ละชิน้ให้พลงังาน

ไม่เกิน 50 แคลอรี จึงสร้างความรู้สึกที่ไม่มากเกินไปส�าหรับ          

คนที่ก�าลังระวังเรื่องน�้าหนัก ที่ส�าคัญมีการพัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยๆ 

โดยนับต้ังแต่เปิดธุรกิจมา มินิคัพเค้กท่ีวางจ�าหน่ายมีมากกว่า       

100 รสชาติ

นอกจากคิดค้นรสชาติใหม่ๆ มาน�าเสนอเพือ่ไม่ให้จ�าเจ ทางแบรนด์

ยังเพิ่มชนิดของขนมจากคัพเค้กจิ๋ว เป็นมาการอง และคัพเค้ก    

ปลอดกลเูตน็อกีด้วย ล่าสดุ Baked by Melissa ได้ขยบัจากขนมหวาน

เป็นขนมอบทีร่บัประทานเป็นอาหารเช้าคอืมนิมิฟัฟิน การวางมฟัฟิน

เพิ่มในไลน์สินค้าท�าให้ร้าน Baked by Melissa ต้องขยายเวลาเปิด

ร้านให้เร็วขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่ซื้อมัฟฟินเป็นอาหารเช้า 

ส�าหรับช่องทางจ�าหน่าย มีทั้งจ�าหน่ายในร้าน 14 สาขา และ

จ�าหน่ายทางออนไลน์แบบจัดส่งถึงที่ทั้งในนิวยอร์ก และทั่วสหรัฐฯ 

นับตั้งแต่เริ่มธุรกิจมาเป็นเวลา 10 ปีเต็ม ขนมของเมลิสสาจ�าหน่าย

ไปแล้วกว่า 100 ล้านชิ้น คาดว่าปี พ.ศ. 2561 นี้น่าจะท�ายอดขาย 

30 ล้านชิ้น นอกจากนั้น เธอยังจัดพิมพ์ต�าราขนมออกมาชื่อว่า 

“Cakes by Melissa : Life is What You Bake It” เพื่อส่งเสริม

การขายอกีทาง ส่วนแผนธุรกจิในอนาคต เมลสิสาก�าลงัพิจารณาว่า

จะท�าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างกว่านี้ด้วยการขยายธุรกิจ  

ผ่านระบบแฟรนไชส์

จากพนักงานออฟฟิศสู่การเป็นผู้ประกอบการ เมลิสสากล่าวว่า 

สิง่ท่ีดทีีสุ่ดทีเ่กดิข้ึนในชวีติของเธอคอื การถกูไล่ออกจากงาน เพราะ

หากไม่มีเหตุการณ์ในวันนั้น ก็อาจไม่มีแรงกดดันที่ท�าให้เธอฮึด    

ท�าธุรกิจ เมลิสสาจึงเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งที่โชคดีได้ท�า             

ในสิ่งที่รัก และสิ่งนั้นยังสร้างรายได้เป็นล�่าเป็นสันอีกด้วย 

และร้านคาเฟ่ต่างๆ ให้ เมลิสสาจึงเริ่มธุรกิจเล็กๆ ของเธอ และ    

ตั้งชื่อแบรนด์ “Baked by Melissa” 

เธอเริ่มอบขนมตามออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่งไปเลี้ยงตามงานอีเวนต์

ต่างๆ สนิค้าของเธอมเีพยีงอย่างเดยีวคอื มนิคิพัเค้กสสีนัสดใสขนาด

พอดีค�า “ฉันก็แค่เลือกขนมที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้ว เป็นขนมที่คนส่วน

ใหญ่ชอบ แล้วน�ามาออกแบบให้น่ารัก น่ารับประทานขึ้น” ทุกครั้ง

ที่น�าขนมไปส่งตามงานอีเวนต์ เธอจะแนบนามบัตรไปหน้ากล่อง 

ขณะเดียวกันก็รับออร์เดอรผ์่านทางออนไลน์ดว้ย ออรเ์ดอร์มีเข้ามา

เรื่อยๆ เธออบขนมเพียงคนเดียวในครัวของอพาร์ตเมนต์ที่เช่ารวม

กับคนอื่นๆ 

ทกุครัง้ทีมี่รายได้เข้ามา เมลสิสาจะกนัเงนิส่วนหนึง่ไว้ซือ้วตัถดุบิ

เพื่อรองรับออร์เดอร์ครั้งต่อไป การด�าเนินธุรกิจเป็นเช่นนี้อยู่นาน     

7 เดือน กระทัง่เจ้าของคาเฟ่ บารี ในย่านโซโหทีเ่คยชิมคพัเค้กของเธอ

ได้เอ่ยปากชวนให้มาใช้ครัวที่ร้านและท�าคัพเค้กจิ๋วไปขายที่ตลาด

นัดยูเนียนสแควร์ เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2551 เมลิสสาย้าย

อุปกรณ์ไปผลิตขนมที่ครัวของคาเฟ่ บารี โดยจ้างลูกมือ 1 คนเป็น

ผู้ช่วย ทั้งคู่อบขนมวันละ 14 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดตลอด            

6 สัปดาห์ของการวางขายที่ตลาดนัดยูเนียนสแควร์ 

ผลคือได้รับการตอบรับดีมาก เป็นความส�าเร็จท่ีปูทางไปสู่การ

เปิดตัวแบรนด์ในตลาดนัดแห่งอื่นๆ กระทั่งเดือนมีนาคม 2552       

มินิคัพเค้กของเมลิสสาก็จ�าหน่ายในคาเฟ่ บารี โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่

เล็กๆ ข้างหน้าต่าง ขายแบบ Take Away ให้กับคนที่เดินผ่าน      

ไปมา เดือนมิถุนายนปีถัดมา เมลิสสาก็เปิดร้านมินิคัพเค้ก             

เป็นเรื่องเป็นราว ตั้งอยู่ละแวกยูเนียนสแควร์ และเป็นร้านที่ลูกค้า

เดินเข้ามาเลือกชมและซื้อสินค้าได้ 

ร้านที่สองก็ไปได้สวย ต้องเพิ่มก�าลังการผลิต โดยมีการยุติการ

ผลิตที่คาเฟ่ บารีไปและสร้างครัวกลางขึ้นมา หลังจากนั้น Baked 

by Melissa ก็ขยายสาขาเพิ่ม จนปัจจุบันมี 14 สาขาในนิวยอร์ก 

รวมถึงทีส่นามบนิเจเอฟเค สถานรีถไฟใต้ดิน และในห้างสรรพสนิค้า 

จากธุรกิจที่ท�าเองเพียงคนเดียว ก็กลายเป็นธุรกิจใหญ่ที่มีพนักงาน

เบื้องหลัง
การแจ้งเกิด

มินิคัพเค้กเจ้าดัง
ในนิวยอร์ก

by Melissa

มีธุรกิจจ�ำนวนมำกที่เริ่มต้นจำกงำนอดิเรก

จำกสิ่งที่ท�ำเพรำะชอบเพรำะรักสำมำรถแปรเป็นธุรกิจ

สร้ำงรำยได้หลัก เมลิสสำ เบนนิชำยย์

สำวอเมริกัน จำกรัฐนิวเจอร์ซีย์

ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกำรประเภทนี้
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พักผ่อนสุดชิล ใกล้ชิดหาดทรายชายทะเลที่

สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
858 ถนนจ�ำนงภูมิเวท อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 

สปริงฟิลด์ แอท ซี  รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงแรมสุดหรูริมชายหาดชะอ�า มีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ โดยผสมผสาน            

การตกแต่งระหว่างทรอปิคอลเมืองร้อนและโมเดิร์นสุดชิคได้อย่างลงตัว ท่ีจะท�าให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับวันพักผ่อนในห้องพักสุดหรู    

ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด พร้อมการต้อนรับอย่างเป็นมิตรจากพนักงาน

ส�าหรับห้องพักของสปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา มีทั้งหมด 105 ห้อง ทั้งในส่วนของตัวอาคาร และพูลวิลล่าริมทะเล        

โดยห้องพักทั้งหมดนี้นอกจากจะกว้างขวางสะดวกสบายแล้ว แต่ละห้องยังเน้นการตกแต่งที่ผสมผสานความหรูหราเข้ากับธรรมชาติ     

ได้อย่างกลมกลืน และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน  ที่พิเศษไปกว่านั้นคือทุกห้องจะหันหน้าออกทะเล มีชิงช้านั่งเล่นริมระเบียง

ให้คุณได้นั่งชมวิวและรับลมเย็นๆ สัมผัสกลิ่นอายของท้องทะเลอย่างเต็มอิ่ม  

นอกจากนี้ สปริงฟิลด์ แอท ซี รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังพร้อมสร้างประสบการณ์อันน่ารื่นรมย์ให้กับคุณด้วยบริการจาก Life Spa       

@Sea สปาคณุภาพทีไ่ด้รบัรางวลัจากกระทรวงสาธารณสขุ ทีน่ีค่ณุจะเพลดิเพลนิไปกบัการนวดทรีทเมนต์สตูรพเิศษ ผลติภณัฑ์ทีค่ดัสรร

จากธรรมชาติ และกลิ่นของเคร่ืองหอมที่จะท�าให้คุณรู้สึกสบายและสดชื่น คุณจึงได้สัมผัสประสบการณ์การฟื้นฟูที่สมบูรณ์แบบ           

อย่างแท้จริง

ไฮไลท์โรงแรมสุดหรูริมชายหาดชะอ�าแห่งนี้ คือสระว่ายน�้ากลางแจ้งขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 2.5 ไร่ ที่มองเห็นวิวท้องทะเลสีคราม      

ทอดยาวอยู่เบื้องหน้า พร้อมจะเชิญชวนคุณให้พาใจและกายแหวกว่ายแบบไม่รู้เบื่อ พร้อมโซนสระว่ายน�้าและสไลเดอร์ส�าหรับเด็ก         

ให้น้องๆ หนูๆ ได้ท�ากิจกรรมอย่างเพลนิๆ เหมาะส�าหรับกจิกรรมสานสมัพนัธ์ในครอบครวั ไม่เพียงเท่านัน้สระว่ายน�า้แห่งนีย้งัรายล้อมด้วย

ที่นั่งขนาดใหญ่แมกไม้ธรรมชาติสีเขียว จึงท�าให้คุณรู้สึกได้ผ่อนคลายจริงๆ  

หากช่ืนชอบการพกัผ่อนสุดชลิ ใกล้ชิดหาดทรายชายทะเล สปรงิฟิลด์ แอท ซี รสีอร์ท แอนด์ สปา เป็นอกีทางเลอืกท่ีคณุไม่ควรพลาด  

แอท ซี  รีสอร์ท แอนด์ สปำ
สปริงฟิลด์

“Newly Renovated”
ส�ำหรับใครที่ก�ำลังมองหำ
ที่เที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ทะเลใสๆ
ชำยหำดสวยๆ ที่อยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพ 
สปริงฟิลด์ แอท ซี  รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ริมหำดชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นอีกหนึ่งที่พักที่จะสร้ำงควำมประทับใจ
ให้กับคุณได้อย่ำงแน่นอน
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ปัญหาทางการเงินหรือการขาดสภาพคล่องเป็นหน่ึงในอุปสรรคส�าคัญ             

ของการท�าธุรกิจที่ผู้ประกอบการมักเจอ ไม่ว่าจะมาจากการบริหารเองหรือจาก   

การที่ลูกค้าช�าระเงินช้า อย่างไรก็ตาม หากต้องตกอยู่ในสภาวการณ์เช่นนี้             

ลองมาดู 4 เคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้การฝืดเคืองทางการเงินดูสดใสได้ทันตา

ให้ส่วนลดลูกค้าเมื่อจ่ายก่อน

หนึ่งในเหตุผลที่ธุรกิจหลายรายต้องประสบกับปัญหาเรื่องกระแสเงินสดก็      

เน่ืองมาจากการที่ลูกค้าช�าระเงินไม่ตรงตามก�าหนดเวลา สิ่งแรกที่ควรท�าเพื่อแก้

ความยุ่งยากนี้คือ การสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าอยากจ่ายให้เร็วข้ึน โดยอาจใช้        

การให้ส่วนลดส�าหรับคนท่ีจ่ายก่อนก�าหนดเข้ามาช่วย เช่น ถ้าปกติต้องจ่าย

จ�านวนเตม็ราคาภายใน 90 วนั ผูป้ระกอบการสามารถเสนอส่วนลด 15 เปอร์เซน็ต์

ให้ลูกค้าที่จ่ายก่อนภายในเดือนแรก ถือว่าเป็นการวิน-วินทั้งสองฝ่ายที่บริษัท        

ก็ได้เงิน ลูกค้าก็จ่ายน้อยลง หรืออาจจะท�าให้เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ส่วนลดเท่าไรก็ต้องจ่ายตามช่วงเวลาที่วาง     

เอาไว้ หรือยิ่งจ่ายเร็วเท่าไรก็ยิ่งได้ส่วนลดมากเท่านั้น

เสริมสภาพคล่องด้วยสินค้าค้างสต็อก

ลองส�ารวจดูว่าธุรกิจมีสินค้าค้างสต็อกอยู่หรือไม่ หรือมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์

ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและค่อนข้างล้าหลังอยู่หรือไม่ ถ้ามีควรเอาออกมาขายโดย       

อาจจะจัดโปรโมชันลดราคาล้างสต็อก เพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าจะดีกว่า เพราะ     

การเกบ็สิง่เหล่านีเ้อาไว้นอกจากจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากย่ิงเกบ็ไว้นานเกนิไป    

อาจจะยิ่งล้าหลัง ตกรุ่น และท�าให้มูลค่าก็ยิ่งลดลง

ประเมินความเสี่ยง

การท�าธุรกิจต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภัยพิบัติ 

ดังนั้น จะต้องหาทางหนีทีไล่เอาไว้ โดยการประเมินความเสี่ยงและเตรียมส�ารอง

เงินไว้เผื่อภาวะฉุกเฉิน

กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

หากปัญหาเรื่องของกระแสเงินสดเกิดขึ้นอีก บริษัทอาจต้องหาแนวทางแก้ไข     

ท่ีจะช่วยในระยะยาว ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การกู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน        

ในการด�าเนินกิจการ อย่างไรก็ตาม หากเลือกใช้วิธีน้ีอาจต้องรอการอนุมัติ              

ที่กินเวลานาน และต้องค�านึงถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรมและอัตรา

ดอกเบี้ยอีกด้วย 

Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ

บน

ปรับแนวคิด

ก่อนอ่ืนต้องเริ่มจากการปรับแนวคิดว่าการเก็บเงินไม่ใช่ทางเลือก แต่การเก็บเงินคือสิ่งจ�าเป็น

เหมือนกับค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ตที่บ้าน ค่าผ่อนบ้าน ซึ่งเราให้ความ

ส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ และต้องจ่ายทุกๆ เดือน จากนั้นจึงมาคิดว่าจะบริหารจัดการเงินที่เหลืออยู่ให้

เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละเดือนอย่างไร

หักเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์แบบอัตโนมัติ

วธิทีีง่่ายทีส่ดุในการเกบ็เงนิกคื็อ เกบ็ไปโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางความคดิ นัน่กค็อืการหกั

เงินเข้าบัญชีออมทรัพย์แบบอัตโนมัติ ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่สามารถให้เราตั้งค่าการโอนเงินจากบัญชี

หน่ึงไปอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากส�าหรับการลงทุนอยู่แล้ว วิธีนี้จะช่วย

ให้เราไม่ต้องมาคอยจ�าว่าจะต้องไปธนาคาร หรือเข้าแอพพลิเคชันเพื่อโอนเงินไปฝากเดือนละกี่บาท

ค่อยๆ ปรับเพิ่มเงินฝาก

สมมติว่าเราได้ฝากเงินเป็นประจ�าในทุกๆ เดือนอยู่แล้ว วิธีการต่อไปก็คือ การปรับยอดเงินฝาก

ในแต่ละเดือนขึ้นทีละเล็กทีละน้อย หรือใช้วิธีการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่น ทุก 6 เดือน จะฝากเงิน

เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มครั้งละน้อยๆ จะท�าให้เราไม่รู้สึกว่าการเก็บเงินสร้างภาระให้กับเรา 

และแต่ละคนจะมีตัวเลขในใจอยู่แล้วว่าควรเพิ่มเงินฝากกี่บาทจึงจะไม่ท�าให้ตัวเองหรือธุรกิจ          

เดือดร้อน

เข้าถึงเงินฝากได้ยาก

ความสะดวกสบายเป็นเรื่องที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชัน การช�าระเงินผ่านโลกออนไลน์ตลอด 

24 ชั่วโมงผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต ผ่าน Wallet แต่การมีโอกาสใช้เงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ก็ท�าให้

เงนิมโีอกาสว่ิงออกจากบญัชีได้ง่ายมากขึน้เช่นกนั ทางทีด่คีวรท�าให้บัญชทีีเ่ราใช้ฝากเงนิ ยากต่อการ

ใช้เงินด้วยเช่นกัน นั่นก็คือ เปิดบัญชีไว้อย่างเดียว ไม่ท�าบัตร ATM และไม่ท�า Internet Banking     

ดังนั้น หนทางเดียวที่จะถอนเงินได้ก็คือการเดินทางไปธนาคาร

ใช้เวลาคิดให้นานขึ้น

มกีีค่รัง้ทีเ่ราส�านกึผดิหลงัจากทีจ่่ายเงนิซ้ืออะไรไปเรยีบร้อยแล้ว เพราะแรงกระตุ้น หรอืกเิลส เป็น

สิ่งท่ีท�าให้เรามีโอกาสเสียเงินได้ง่ายที่สุด วิธีที่ง่ายที่สุดจากการถูกกระตุ้นให้ต้องควักเงินออกจาก

กระเป๋า หรือ ออกจากบัญชีได้ง่ายที่สุดคือ ให้เวลากับตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อคิด

และพจิารณาว่า ควรซือ้หรอืไม่ ซือ้เพราะอะไร และมีทีอ่ืน่ถกูกว่านีห้รอืเปล่า (โดยเฉพาะของชิน้ใหญ่

และมีราคาสงู) บางคร้ังการให้เวลากบัตัวเอง จะช่วยให้เราได้รูว่้า แท้ทีจ่ริงแล้วส่ิงท่ีเราก�าลังจะซือ้น้ัน 

เป็น “ความอยาก” หรือเป็น “สิ่งจ�าเป็น” กันแน่ 

เก็บเงินอย่างไร วิธีปลุกชีพ
ให้อยู่หมัด

ในยุคที่เศรษฐกิจเอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ 

การพยายามประหยัดเงินไว้ ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

และถ้าเราไม่วางแผนบริหารจัดการเงินที่ได้รับมาให้ดี

เงินที่มีอยู่ก็มีโอกาสที่จะสูญหายไปจนหมด

ยิ่งผู้ประกอบการที่ท�าธุรกิจด้วยแล้ว

ยิ่งเป็นปัญหาที่สร้างอุปสรรคอย่างใหญ่หลวง

เพราะฉะนั้นใครที่มองหากลยุทธ์เก็บเงินให้ได้เงิน

มาลองดูวิธีเหล่านี้กัน เริ่มต้นจาก

กระแสเงินสดให้สดใส
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ในวัย 24 ปี

คุณวาดความฝันในชีวิตเอาไว้อย่างไรบ้าง? 

ส�าหรับ กล้อง-อาริยะ ค�าภิโล

ผู้ก่อตั้งร้านอาหารโจนส์สลัด

และเพจ Jones salad อันโด่งดัง

เขากลับเริ่มต้น Passion ของตนเอง

จากความหดหู่! ด้วยประโยคเดียว

ของหมอที่บอกว่า

“คุณมีโอกาสเป็นมะเร็ง 98%”

อาริยะ ค�าภิโล

Interview
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ความเจ็บป่วยครั้งนั้น ท�าให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบและก�าลังมีอนาคตสดใสต้อง        

สะดุดลง การได้เห็นคนป่วยจ�านวนมากมารอการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ และความรู้สึก

ความท้อแท้ในความเจ็บป่วยของตนเอง ท�าให้เขาทบทวนความต้องการที่แท้จริงของตนเอง         

จนตกผลึกออกมาว่า คนเราจะท�าอะไรเพื่อเงินอย่างเดียวไม่ได้ ควรจะท�าอะไรที่เกิดประโยชน์     

ต่อสังคมบ้าง จนเกิดเป็น Passion อันแรงกล้าขึ้นว่าถ้าได้ท�าธุรกิจบางอย่างแล้วได้ช่วยให้คน      

เจ็บป่วยน้อยลง ไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็น่าจะดี 

Passion ได้กลายเป็นเขม็ทศิทีช่ดัเจนในการเสาะหาธรุกจิทีต่อบโจทย์ความต้องการของตนเอง 

และท�าให้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหารโจนส์สลัดที่มีถึง 6 สาขา เจ้าของคอนเทนต์ลุงโจนส์     

ที่มีคนติดตามกว่าล้าน ซึ่งได้กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจในเวลาต่อมา   

ไม่ว่าใครจะผ่านประสบการณ์มาแบบไหน เราอยากให้คุณได้อ่านเรื่องราวของเขา ผู้เดินตาม 

Passion ของตนเองจนประสบความส�าเร็จ 

จากความเจ็บป่วยกับจุดเริ่มต้นของร้านโจนส์สลัดเกิดได้ยังไง 
ตอนแรกเลยคณุหมอบอกว่า เจอเนือ้งอกดูแล้วมโีอกาสเป็นมะเรง็ 98 เปอร์เซน็ต์ แต่หมอบอกว่า

โชคดีที่เป็นมะเร็งกระดูกเพราะผ่าแล้วมีโอกาสหายมากที่สุดแล้ว ตอนนั้นใจแป้วเลย อายุแค่        

24-25 ปีเอง เรื่องความตายก็มีคิดบ้างว่าความตายมันใกล้กว่าที่เราคิด แต่ที่กังวลจริงๆ คือ ชีวิต

มนัอาจจะไม่เหมอืนเดมิ ต้องไปโรงพยาบาลบ่อย แล้วมโีอกาสทีม่นัอาจจะงอกมาใหม่ต้องไปตรวจ

เรื่อยๆ แล้วตอนไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เห็นคนมารอคิวหาหมอเยอะมากคือ         

มันไปบ่อยมาก จนรู้สึกหดหู่มากทั้งจากสภาพของคนไข้ที่มารอหมอและจากสุขภาพของตนเอง 

ท�าให้เริม่คดิว่าเราจะท�าอะไรเพือ่ให้ได้เงนิเยอะๆ อย่างเดยีวไม่ได้ คิดอยากท�าอะไรทีเ่ติมเตม็ความ

รู้สึกบางอย่าง อยากท�าอะไรที่เกิดประโยชน์บ้าง ก็เลยเกิด Passion ขึ้นว่าถ้าได้ท�าธุรกิจบางอย่าง

แล้วมันได้ช่วยให้คนป่วยน้อยลง ไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็น่าจะดี 

แต่ทีนี้พอผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกไปวินิจฉัยจริงๆ ปรากฏว่า ไม่ใช่มะเร็ง ก็สบายใจ พอจบจาก

ปัญหาเรื่องสุขภาพมันเลยตั้งเป็นเข็มทิศเลยว่าอยากเดินทางในสายเกี่ยวกับสุขภาพ พอมีทิศทาง

แน่ชดักเ็ริม่มองหาเรือ่ยๆ ว่า จะท�าอะไรเก่ียวกับสขุภาพด ีประจวบกับตอนนัน้แฟน (ญาณนิ โฎญา) 

ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียไปอยู่กับน้าแล้วน้าเขยของแฟนคือน้าโจนส์ ท�าน�้าสลัดอร่อยมาก เขาก็   

มาเล่าให้ฟัง เราคิดว่าเออ! สลัดเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ เลยตัดสินใจบินไปเรียนท�าน�้าสลัดกับ       

น้าโจนส์ หวังว่าจะมาเปิดร้านเล็กๆ ที่ไทย 

อีกอย่างหนึ่งตอนเรียนจบใหม่ๆ ผมก็ท�าชานมไข่มุก เรียกว่าท�าตามกระแสก็ได้เห็นเขาขายดี

ก็อยากขายบ้าง เผอิญว่ามีคนรู้จักที่อยู่ไต้หวัน เขาสามารถเอาของจากทางโน้นมาส่งให้เราขาย   

ได้ เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้เริ่มธุรกิจชานมไข่มุก ตอนที่เริ่มถือเป็นเจ้าแรกๆ ก็พยายามคิดว่า

มันต้องหากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งดูแล้วว่าจุดแข็งคือ เราเข้าใจว่าเด็กมหาวิทยาลัยคิดอะไรยังไงกัน     

เลยท�าแบรนด์ส�าหรับขายนักศึกษา ชื่อบัดดี้แบร์ เปิดตามมหาวิทยาลัย มี 10 กว่าสาขาในเวลา     

2 ปี คือโตเร็วมาก จนเริ่มว่าเราอยากเข้าห้างสรรพสินค้าบ้าง ซึ่งต้องลงทุนเยอะขึ้น แต่ด้วยความ

ทีป่ระสบการณ์ในการท�ารเีทลไม่มี พอขยายเยอะๆ ดแูลไม่ไหว ร้านท่ีขายดกี�าไรลดลง พอขาดทุน

ก็ต้องปิดไป ตอนนี้เหลือ 2-3 ที่มหาวิทยาลัย มันก็เป็นจุดพลิกที่ท�าให้คิดต่อว่า ธุรกิจนี้มันเลี้ยง   

เราได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าอยากจะก้าวหน้าขึ้นกว่านี้เริ่มยากแล้ว เพราะชานมไข่มุกเริ่มมีเยอะมาก    

ก็เลยเริ่มคิดในใจว่าจะต้องหาอย่างอื่นมาท�าเสริม
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ในตอนนัน้การทีจ่ะเปิดร้านขายเฉพาะสลดัอย่างเดยีว
ในบ้านเราอาจเป็นเรื่องใหม่ คุณมั่นใจแค่ไหน

ตอนที่ไปออสเตรเลียก็เห็นร้านที่ขายสลัดอย่างเดียวหลายร้าน 

แล้วเขาก็ท�าร้านในสไตล์ของเขา ท�าให้เรามีความมัน่ใจระดบัหน่ึงว่า

ร้านแบบนี้มันมี แต่พอกลับมาไทย จริงๆ ก็กังวลว่าคนไทยกับสลัด

มันจะไปด้วยกันได้แค่ไหน เลยลองเปิดเป็นคีออสในฟูดคอร์ตที่    

จามจุรีสแควร์ถือว่าเป็นการลองตลาด เราอยากให้ลูกค้าลอง         

กินแล้วได้ฟีดแบ็กว่าลูกค้าชอบไหม ดังนั้น 3 วันแรกที่เปิดเลยท�า

โปรโมชันค่อนข้างแรง คือมีกล่องใส่ลูกปิงปอง 10 ลูก เขียนว่า         

จ่าย 5 ลูก ฟรี 5 ลูก พอลูกค้ากินเสร็จถ้าจับได้ฟรีก็คืนเงินลูกค้า   

ไปเลย ตอนนั้นท�าแบบงงๆ ลงทุนจ้าง MC ให้มายืนพูดหน้าร้าน 

แต่ไปๆ มาๆ MC ไม่ได้พูดอะไรเลย มาช่วยกันแพ็กสลัด เพราะว่า

ลูกค้าเยอะต่อแถวยาวมาก ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ว่าอยากได้     

ฟีดแบ็กจากลูกค้า แต่ขาดทุนยับเลย พอวันที่ 4 ก็มาลุ้นต่อว่าเมื่อ

ไม่มีโปรโมชันแล้วลูกค้าจะหายไปหรือเปล่า ซึ่งปรากฏว่าท่ีท�า

โปรโมชันไปถือว่ามาถูกทางแล้วตรงที่ว่าลูกค้าเก่าๆ กลับมา วันที่ 

5-6-7 ลูกค้าเก่าๆ กลับมาซื้อซ�้า ใช้เวลาแค่ 2-3 เดือนลูกค้าก็เยอะ

เท่ากับวันแรกๆ ที่มีโปรโมชัน กลายเป็นว่าเราประสบความส�าเร็จ

เร็วมากในแง่จ�านวนลูกค้า ขายดีมากคนต่อแถวกันเพื่อซื้อสลัดเรา 

น่ันคือภาพเบื้องหน้า แต่เบื้องหลังแล้วขาดทุนกระจายเป็นแสน      

ท้อเลย เหนื่อยขนาดนี้ท�าไมไม่ก�าไรจนตอนหลังแฟนที่ไปเรียน        

ทีอ่อสเตรเลยีเหน็เราท�างานเหนือ่ยแล้วไม่มกี�าไร เขากท็ิง้ความต้ังใจ

ที่จะเรียนต่อปริญญาโทบินกลับมาช่วย คือเขาเรียนจบบัญชี             

ทีจ่ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมา กม็าช่วยดกูารเงนิ บญัช ีสตอ็ก ท�าให้

เห็นตัวเลขรายรับ-รายจ่าย ต้นทุน สั่งสต็อกได้ตรงขึ้น แล้วระบบ   

โอเปอเรชันต่างๆ ชัดเจนข้ึน เหมือนมาช่วยอุดรูรั่วต่างๆ ให้          

เลยช่วยพลิกสถานการณ์ให้กลับมามีก�าไรได้  

แสดงว่าเรื่องการจัดการส�าคัญมากส�าหรับธุรกิจ  
ร้านอาหาร แม้กระทั่งร้านเล็กๆ ที่เพิ่งเริ่มต้น

คือตัวผมเองไม่เคยท�าอะไรแบบนีม้าก่อน ไม่เคยลงไปดูจริงๆ จงัๆ 

เรื่องการจัดการ การเงิน การสต็อกวัตถุดิบ ถ้าไปท�าร้านกาแฟ        

ก็อาจจะง่ายกว่า ไปส่องร้านกาแฟสักร้านเขามีเครื่องแบบน้ี             

โอเปอเรชันเป็นแบบนี ้ก็สามารถมาเปิดร้านได้เลย แต่ร้านสลัดของเรา

โอเปอเรชันมันเหมือนเราต้องมาน่ังคิดใหม่เลย ก็ค่อนข้างท้าทาย 

แต่สิง่ท่ีเกดิขึน้กท็�าให้เห็นชดัเจนว่าเรือ่งการท�าบัญช ีและการจดัการ

ส�าคัญมากๆ ยิ่งธุรกิจร้านอาหารจะมีรูรั่วเยอะ ก็ต้องใช้การจัดการ

ที่รัดกุมมาก ร้านอาหารสลัดนี่ถือว่าเป็นธุรกิจปราบเซียนนะ ก�าไร

ไม่เยอะ บางคนคิดว่าผกัน่าจะรบัมาถูกแล้วขายแพง จรงิๆ มันไม่ใช่

เลย ต้นทุนเยอะกว่าอาหารอื่นๆ เป็นสองเท่า แล้วถ้าค�านวณสต็อก

ไม่ดีผกักมี็โอกาสเน่าเสยีได้ง่าย ดงัน้ัน ถ้าเป้าหมายว่าอยากท�าธุรกจิ

ที่ได้ก�าไรเยอะๆ ร้านสลัดก็ไม่ตอบโจทย์ มีโอกาสโตมั้ยก็มี แต่      

อาจจะช้าหน่อยซึ่งแค่นี้เราก็แฮปปี้แล้ว 

แม้คุณจะบอกว่าโตช้า แต่ตอนนี้คุณก็ขยายสาขา      
ไปถึง 6 สาขา  

พอร้านแรกขายดีก็อยากขยาย ยื่น Proposal ไปหลายท่ีมาก

ไม่มห้ีางสรรพสนิค้าไหนสนใจเลย สดุท้ายได้ทีเ่อสพลานาด รัชดาภเิษก 

ซึ่งมีที่ว่าง แต่ช่วงนั้นคนเดินห้างนี้ไม่เยอะ แต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่า

อยากเปิดแล้ว ท่ีส�าคัญคือ ร้านแรกท่ีจามจุรสีแควร์กโ็ดนไล่ท่ี เพราะ

เราเช่าช่วงต่ออกีท ีแล้วเขากอ็ยากท�าเองเลยให้เราออกแล้วเปิดเป็น

ร้านสลดัเหมอืนเรา ดงันัน้ เลยรูส้กึว่าเหมือนต้องเริม่ต้นใหม่อกีรอบ 

แต่ที่เอสพลานาด เราเปิดเป็นร้านใหญ่ ลงทุนเยอะ ที่นี่ปรากฏว่า

ขายได้น้อยกว่าร้านเก่าทีเ่ป็นคอีอสอกี กค็ดิว่าหรอืพอเป็นร้านใหญ่

ขึ้นลูกค้าคงต้องคาดหวังมากขึ้น เลยไปลงคอร์สเรียนเกี่ยวกับ        

ร้านอาหาร ก็ได้ไอเดียเยอะมากมาปรับมาตรฐานต่างๆ ให้ดีข้ึน    

จนสุดท้ายก็ค่อยๆ ดีขึ้นมาเรื่อยๆ ลูกค้ามากจนอยู่ได้เลย             

กลายเป็นว่าเราก็มาดังกับสาขาเอสพลานาด แล้วหลังจากนั้น       

ห้างสรรพสนิค้าทีเ่ขาเคยปฏเิสธเรากเ็ป็นฝ่ายตดิต่อมาเอง ให้เราไป

เปิดที่ห้างฯ เขา ก็เลยเป็นจังหวะได้ขยายตอนนี้มี 6 สาขา แล้ว

สุดท้ายเราก็กลับไปได้ที่ที่จามจุรีสแควร์อีกครั้ง เพราะฐานลูกค้า    

เราเยอะ ลูกค้าเก่าๆ ก็ตามกลับมา

แล้วเรื่องการท�าเพจ Jones salad ล่ะ มาจาก Passion 
ด้วยหรือเปล่า 

จุดเริ่มต้นเกิดจากคลิปขอแต่งงาน อยากเซอร์ไพรส์ขอแฟน

แต่งงาน ตอนนั้นไปจัดที่สวนผึ้ง พาญาติกับเพื่อนมากันหมด มีการ

ถ่ายคลิปเอาไว้ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งผมไม่ไช่คนมีเพื่อนเยอะ แต่

ลงไปแค่วันเดียวคนดู 3 ล้านวิว เช้าตื่นมางงเลย ตอนนั้นตกใจว่า

พลังของโซเชียลมีเดียมันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอ จึงเป็นจุดเริ่มต้น

ให้มาศกึษาเฟซบุก๊อย่างจริงจงั แล้วตอนนัน้รูส้กึว่าอยากท�าให้ธรุกจิ

ยั่งยืน ไม่อยากจะต้องมาคิดว่าขายดีวันนี้แล้วอีก 5 ปีข้างหน้ามัน

จะยงัอยูไ่หม คอืทีบ้่านท�าธรุกจิมาหลายย่างมาก พอท�าธรุกจินีแ้ล้ว

เจอปัญหาไปไม่รอดก็ต้องเปล่ียนธุรกิจใหม่เรื่อยๆ ผมเลยรู้สึกว่า

อยากท�าธุรกิจที่ยั่งยืน แล้วมีความเชื่อว่าธุรกิจที่จะอยู่ยั่งยืนได้ต้อง

ท�าแบรนด์ให้สร้างประโยชน์ให้คนอื่นด้วย จริงๆ ผมมี Passion     

อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าอยากจะท�าอะไรที่ลดช่วยจ�านวนคนป่วยลงได้ 

ร้านอาหารโจนส์สลัดเป็นสิ่งแรกที่ท�า ทีนี้พอร้านอยู่ตัวแล้ว รู้สึกว่า

มีเวลาอยากท�าคอนเทนต์เขียนอะไรสนกุๆ ปกตจิะชอบอ่านการ์ตนู 

พอมีเวลาลองท�าเล่นๆ การ์ตูนก็วาดเอง ศึกษาจากยูทูบ ซึ่งถ้ามี

ความชอบจริงๆ สนุกกับมันก็ท�าได้หมดทุกเรื่องอยู่แล้ว เลยคิดว่า

งั้นลองมาเล่าเรื่องสุขภาพเป็นการ์ตูนให้คนอ่านง่ายๆ ดีกว่า 

ตอนท�าครั้งแรกคิดแค่ว่าอยากให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ท�า      

คนดียวทั้งวาดทั้งหาข้อมูลเขียนด้วย จากนั้นค่อยเร่ิมให้ญาติช่วย

วาด ใช้วิธีถามเพื่อนที่เป็นหมอเป็นนักโภชนาการ จ�าได้ว่าตอนแรก

เลยไปคุยกับนักโภชนาการคนหนึ่ง ไปเจอกันแล้วก็คุยๆ กัน ก็ได้

ไอเดียมาว่าท�าไมบางคนอดอาหารแล้วพุงไม่ลดสักที พอได้ข้อมูล  

ก็เอามาท�าการ์ตูน กลายเป็นปังเลย ทีนี้พอคนตามมากขึ้นเรื่อยๆ 

คนเริ่มคาดหวังกับเรา เลยเริ่มปฏิวัติตัวเองใหม่ เริ่มศึกษาเรื่อง

สุขภาพจริงจัง ซื้อหนังสือร่างกายของฉันแบบระดับประถมมานั่ง

อ่าน คือเบสิกเลยอยากได้ความรู้แบบแน่นๆ จนไปถึงอ่านงานวิจัย

ต่างประเทศ งงตรงไหนกถ็ามเพือ่นท่ีเป็นหมอ ผมต้ังใจท�ามาก ย่อย

ข้อมูลเยอะมากๆ มาให้อ่านเข้าใจง่ายๆ สมมติท�าเรื่องเบาหวาน 

ถ้าไปหาอ่านในหนงัสอืเขยีนกนัเป็น 50 หน้า แต่ผมเอา 50 หน้านัน้

มาย่อยให้เหลือหน้าเดียวเป็นการ์ตูนที่สนุกตลกอ่านได้ไม่เบื่อ คือ

ความยากมันอยู่ตรงนี้ และคือสิ่งที่ท�าให้คนชอบและติดตามเรา 

คนหนึ่งคน

มีได้หลาย Passion

อยู่ที่ว่า

เราตั้งใจท�าจริงๆ เลย

แล้วมันไปต่อได้ไหม

บางทีถ้ามันไปไม่ได้

ก็อย่าเพิ่งไปดันทุรัง

ถอยกลับมาก้าวหนึ่ง

แล้วมองอะไรต่างๆ ใหม่
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จนตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของคุณไปแล้ว
คือจริงๆ ตอนแรกท�ำเพรำะสนุก เป็น Passion ไม่ได้คิดเรื่องหำเงินกับมันเลย ไม่เคยวิ่งหำลูกค้ำเลย 

พอท�ำไปท�ำมำควำมส�ำเร็จก็บีบให้เรำต้องโตขึ้นเรื่อยๆ คนรู้จักเรำเยอะ มีเรื่องสปอนเซอร์เข้ำมำ เรำงำน

ยุ่งมำก ร้ำนก็ต้องท�ำ ถ้ำเรำต้องมำวำดเอง ร้ำนก็ไม่มีใครมำดูแล ก็กลำยเป็นว่ำไม่ได้แล้ว เรำอยำกท�ำให้

อันนี้มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง เลยเริ่มเซ็ตให้เป็นธุรกิจมำกขึ้น จำกที่ท�ำสนองควำมต้องกำรตัวเอง ก็เปิด

เป็นบริษัท โจนส์สลัด มีเดีย ขึ้นมำ กล้ำจ้ำงทีมงำน ท�ำให้สื่ออะไรต่ำงๆ หลำกหลำยมำกขึ้น แม่นย�ำ      

ถูกต้องในหลักวิชำกำรมำกขึ้น ตอนนี้มีทีมงำน 4-5 คน คนหนึ่งจบแพทย์ศิริรำช จบด้ำนโภชนำกำร       

จบกรำฟิก กลำยเป็นว่ำได้อีกธุรกิจหนึ่ง โดยที่ไม่คิดเอำไว้ก่อน แต่เกิดจำกควำมชอบของเรำ อยำกท�ำ

อะไรดีๆ ให้สังคม  

พอมีคนฟอลโล่กว่าล้านคนและเป็นธุรกิจไปแล้ว มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
 ส่วนตัวเองจำกตอนแรกที่ว่ำเป็นควำมท้ำทำยตัวเองในกำรสร้ำงคอนเทนต์ พอถึงจุดหนึ่งเรำรู้สึกว่ำ

ตรงนั้นไม่ได้ท้ำทำยแล้ว แต่ควำมท้ำทำยคือ กำรสอนให้คนท�ำแบบเรำเป็น สอนทีมงำนที่ชอบในเพจเรำ 

กำรให้ควำมรู้แบบเรำ ท้ำทำยที่จะสร้ำงคนแบบเรำขึ้นมำให้ได้

 ส�ำหรับกำรรับโฆษณำในเพจเงื่อนไขกำรรับงำนเรำเยอะมำก เรำมีปฏิเสธลูกค้ำไปหลำยรำย บำงที

ลูกค้ำก็อยำกจะขำยของมำก เรำก็จะไม่รับ เรำจะบอกลูกค้ำเลยว่ำมีสองแบบคือ ลูกค้ำอยำกใส่อะไรก็ใส่

มำเลยท�ำมีเดียให้เฉยๆ แล้วลูกค้ำเอำไปโพสต์เอง กับอีกอย่ำงเรำท�ำมีเดียในฐำนะลุงโจนส์ อันน้ีจะมี

เงื่อนไขเยอะมำก คือ 1.เรำจะรับแต่งำนท่ีให้ควำมรู้เท่ำน้ัน หรือถ้ำไม่ให้ควำมรู้ ก็ต้องสร้ำงเสียงฮำ       

ควำมตลก ไม่รับงำนรีวิวของหรือเปรียบเทียบว่ำยี่ห้อนี้ดีกว่ำยี่ห้อนี้ และ 2.ในส่วนของกำรให้ควำมรู้        

เรำจะแยกส่วนที่เป็นเนื้อหำให้ควำมรู้กับส่วนที่เป็นโฆษณำชัดเจน จะไม่ท�ำเนียนๆ วำ่มำกินตัวนี้              

ของย่ีห้อนีแ้ล้วด ีจะไม่มำเป็นกำรหลอกยดัเยยีดขำยของ คนอ่ำนได้ควำมรูก้จ็ะได้เอำไปใช้ได้จรงิๆ โฆษณำ

จะอยูห่น้ำสดุท้ำยบอกให้รูเ้ลยว่ำแบรนด์น้ีเป็นผูส้นับสนุน อนัน้ีเรำท�ำเพือ่ไม่ให้มีผลกระทบต่อควำมพอใจ

ของแฟนเพจ

ยุคนี้การท�าอะไรบนโซเชียลมีเดียมีความยากมากขึ้น คุณมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไง
ใช่คือเรำอยู่บนเฟซบุ๊ก ก็มีผลกระทบคือ กำรมองเห็นลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดเลย บำงคอนเทนต์ไลค์    

เท่ำกันแต่จ�ำนวนคนเห็นลดลงครึ่งหนึ่ง จริงๆ คอนเทนต์คุณภำพประมำณแบบนี้ถ้ำเป็นโพสต์เมื่อก่อน

อำจจะไลค์มำกกว่ำนี้ 5 เท่ำ แต่ในแง่ธุรกิจโดยรวมๆ ยังไม่มีผลกระทบอะไร ลูกค้ำยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

เรำโชคดีมำกที่ตอนที่เรำสร้ำงเพจนี้ขึ้นมำในเวลำที่ถูกจังหวะ 

 ส�ำหรบักำรปรบัตวัต่อปัญหำนีค้อื เรำก็จะต้องตำมเกมเขำไป คอยดูว่ำตอนน้ีเฟซบุ๊กเขำต้องกำรอะไร

กันแน่ ช่วงนี้เขำอยำกได้กำร Engage ของลูกเพจ เรำก็ต้องมีกำรท�ำยังไงให้คอนเทนต์นั้นมันน่ำมำคุย

กัน พอมีกำรมำคุยกัน แชร์กันก็จะสร้ำงกำร Engage ได้ โพสต์นั้นก็จะโอเค โพสต์มำให้คนเห็น กดไลค์

แบบแต่ก่อนไม่พอแล้ว เดี๋ยวนี้ต้องยังไงต้องมีส่วนร่วมทั้งไลค์ แชร์ คอมเมนต์ กำรท�ำคอนเทนต์ก็จะ      

ยำกขึ้น และแน่นอนว่ำจะไม่ปังแบบเดิม เมื่อก่อนขี้หมูขี้หมำลงรูปอะไรง่ำยๆ ก็จะมีคนไลค์เยอะ  

  โดยสว่นตวัผมมองวำ่ ไม่ว่ำจะเฟซบุก๊หรอืยทูบู ถำ้เปน็เจ้ำของท�ำเองถงึจะประสบควำมส�ำเร็จเพรำะ

มนัต้องมอิีนเนอร์มำกๆ ในเรือ่งนัน้ แล้วคนจะรู้สกึว่ำน่ีคอืของจริง ถ้ำยงัไม่รู้จะท�ำอะไรกอ็ำจจะลองท�ำได้

หลำยเรื่อง แต่อำจจะต้องลองดูวำ่มันเปน็ทำงทีท่�ำแล้วแฮปปีห้รือเปล่ำ ต้องรู้สึกภูมิใจที่งำนออกมำตลอด 

ไม่ใช่ท�ำแล้วรู้สึกว่ำเหนื่อย แสดงว่ำคอนเทนต์แนวนี้อำจจะไม่เข้ำกับเรำ มันต้องรู้สึกสนุกตื่นเต้นเรื่อยๆ 

เวลำท�ำงำน

 

คุณวาดอนาคตให้ลุงโจนส์เอาไว้ยังไงบ้าง 
คือจริงๆ อันนี้เรำอยำกให้ลุงโจนส์ออกมำมีตัวตนสัมผัสได้มำกขึ้น เหมือนกับดิสนีย์ เมื่อก่อนคนรู้จัก

เพรำะดูภำพยนตร์ เขำอยำกให้คนธรรมดำทั่วไปได้มำเล่นกับตัวละครมิกกี้เมำส์เขำก็สร้ำงดิสนีย์แลนด์

ขึ้นมำ รู้สึกประมำณอย่ำงนั้นคืออยำกท�ำให้ลุงโจนส์ได้ออกมำทักทำยคนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกจำกเป็น   

สื่อให้ควำมรู้อย่ำงเดียว เรำโชคดีเรำมีร้ำนอำหำรก็มำเชื่อมโยงกันได้ ต่อไปก็อำจจะมีเป็นโปรดักต์อื่นๆ 

เช่น มีตุ๊กตำลุงโจนส์ให้กอดได้ สำมำรถแตกออกไปในไลน์อื่นๆ ได้มำกขึ้น  

  

ในความคิดของคุณ Passion ขับเคลื่อนธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหน
คือถ้ำมี Passion อย่ำงเดียว ลองท�ำแล้วมันไม่ส�ำเร็จ แล้วดันทุรังที่จะไปต่อตำม Passion                  

อย่ำงเดียวก็อำจจะท�ำให้คนอื่น เช่น พ่อแม่ที่เรำต้องใช้เงินเขำเดือดร้อนไปด้วย โดยส่วนตัวบำงทีเรำ

ท�ำงำนอำจจะไม่ต้องท�ำตำม Passion อย่ำงเดียว แต่ท�ำหลำยๆ อย่ำงให้เรียนรู้ว่ำอะไรคือสิ่งที่เรำชอบ

จริงๆ คนหนึ่งคนมีได้หลำย Passion อยู่ที่ว่ำเรำตั้งใจท�ำจริงๆ เลยแล้วมันไปต่อได้ไหม บำงทีถ้ำมัน     

ไปไม่ได้ก็อย่ำเพิ่งไปดันทุรัง ถอยกลับมำก้ำวหนึ่งแล้วมองอะไรต่ำงๆ ใหม่ กำรที่เรำหยุดไว้อำจจะไป    

บวกกับอีก Passion หนึ่งที่เรำท�ำอยู่แล้วไปเจอมำรวมกันแล้วกลำยเป็น Passion ใหม่ก็ได้  

ผมอยากท�าธุรกิจที่ยั่งยืน

แล้วมีความเชื่อว่า

ธุรกิจที่จะอยู่ยั่งยืนได้

ต้องท�าแบรนด์

ให้สร้างประโยชน์ให้คนอื่นด้วย
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ไฮไลต์ของงาน FinTech ระดับโลกนี้ จะมีทั้ง FinTech ที่มาร่วม
แสดงไอเดียผลงานเทคโนโลยีทางการเงิน และสถาบันการเงินจาก 
31 ประเทศทั่วโลกมาร่วมแสดงศักยภาพด้วย เช่น FISCO BCOS 
จากประเทศจีน แพลตฟอร์มบล็อกเชนแบบ Open Consortium 
Chain เพื่ออุตสาหกรรมการเงิน, 12CM จากประเทศเกาหลีใต้ 
บรษิทัชัน้น�าด้าน O2O และผูใ้ห้บริการแสตมป์ดจิิทัล Echoss Stamp, 
NiX โซลชูนัแลกเปล่ียนเงนิตราด้วยเทคโนโลยบีลอ็กเชนจากประเทศ
สิงคโปร์ และ AMTD กลุ่มสถาบันการเงินชั้นน�าจากประเทศฮ่องกง 
รวมถึงธนาคารยูโอบีที่มาร่วมโชว์ความล�้าหน้าของเทคโนโลยี        
การเงิน โดยแบ่งเป็น 2 โซน คือ

โซนแรกเป็นพื้นที่โชว์โซลูชันของธนาคารยูโอบีที่ช่วยให้                
ผู้ประกอบการท�าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น UOB 

BizSmart ช่วยอ�านวยความสะดวกในเรื่องการจัดการข้อมูลลูกค้า 
การจดัการเงนิเดือนพนกังาน การจดัการระบบบญัช ีการตรวจสอบ
และจัดการธุรกรรม และ UOB Asset Management ผู้จัดการ
กองทุนที่ท�าหน้าที่วิเคราะห์ภาวการณ์ตลาดและข้อมูลของบริษัท   
ที่ผู้ประกอบการจะเข้าไปลงทุน เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะกับภาวะตลาด

โซนที่สองเป็น The Finlab ที่ด�าเนินโครงการบ่มเพาะ Startup 
กลุม่ FinTech และบรษัิทเทคโนโลยใีห้สามารถพฒันาและเตบิโตได้
ในยุคดิจิทัล โดยด�าเนินการภายใต้ธนาคารยูโอบี ซึ่งล่าสุดได้ท�า
โครงการ Smart Business Transformation Programme ขึ้น         
ณ ประเทศสงิคโปร์ ผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการได้รบัการอบรม
และค�าแนะน�าจากผู้เช่ียวชาญในเรื่องกระบวนการท�างาน การ
วิเคราะห์ปัญหา และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ จากนั้นได้     
จับคู่กับผู้ให้บริการโซลูชันที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้สามารถน�า
โซลูชันไปใช้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างผู้ประกอบการสิงคโปร์ที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการ
และธุรกิจโตได้เพราะใช้โซลูชันถูก คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ            
น�้ามะพร้าวดิบแบรนด์ Cocoloco ที่มองหาโซลูชันมาช่วยในเรื่อง
ช่องทางการค้าออนไลน์ที่ท�าให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้ารุ่นใหม่ได้มากขึ้น 
ซึง่การเข้าร่วมโครงการท�าให้ได้เจอกบั Jumper.Ai ผูช่้วยด้านอี-คอมเมร์ิซ
ท่ีช่วยให้ธรุกิจสามารถใช้เฟซบุก๊เป็นร้านค้าออนไลน์ในการเข้าถึงลกูค้า 
ลกูค้าสัง่ซือ้สนิค้าและจ่ายเงนิได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว โดยเทคโนโลยี
ที่ Jumper.Ai น�ามาใช้คือ Automated Bot ท�าหน้าที่ประมวลผล
ใบสั่งซื้อและช�าระเงินผ่านฟังก์ชันแชต ส�าหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
ธุรกิจหลังจากน�า Jumper.Ai มาใช้คือ รายได้เพิ่มขึ้น 5 เท่า

อีกหน่ึงตัวอย่างผู้ประกอบการคือ EU Holidays บริษัททัวร์        
ที่เช่ียวชาญด้านแพ็กเกจทัวร์ระยะไกลไปยุโรปและสหรัฐฯ ปัญหา   
ทีเ่จอในการท�าธรุกจิคือ ตวัแทนฝ่ายขายมไีม่เพยีงพอ จงึไม่สามารถ

ตอบค�าถามของลูกค้าได้ทุกคน ดังนั้น เลยต้องหาโซลูชันมา           
แก้ปัญหา จึงเลือก Novocall ที่มาพร้อมบริการฝากหมายเลข     
โทร.กลบั โดยลกูค้าสามารถจองการโทร.กลบัและนดัหมายวนัเวลา
ในการตดิต่อกลบักบัตวัแทนฝ่ายขายของ EU Holidays ได้ จากการใช้
โซลชูนันีท้�าให้ EU Holidays มโีอกาสในการขายเพิม่ขึน้ 17 เปอร์เซน็ต์ 
พร้อมทัง้แปลงเปลีย่นผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์ให้กลายเป็นลกูค้าทีม่แีนวโน้ม
ซื้อทัวร์ได้ 160 รายภายใน 1 เดือนหลังจากใช้โซลูชัน

จากความส�าเร็จของโครงการท่ีสามารถบ่มเพาะผู้ประกอบการ
สิงคโปร์ให้สามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�าให้ทางธนาคารยูโอบีเล็งเห็นว่า การที่ธุรกิจไทย    
จะเตบิโตได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้จ�าเป็นต้องมโีซลชูนัทีเ่หมาะกบั
ธรุกิจเข้ามาช่วยด้วย ดงันัน้ จงึจบัมอืกับส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (DEPA) และ The Finlab เพื่อเปิดโครงการ Smart Business 
Transformation Programme ในประเทศไทย ซึ่ง เจมส์ รามา    
ปัทมนิทรวภิาส ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ Channels & Digitalisation 
ธนาคาร ยูโอบ ี(ไทย) กล่าวว่า ปัจจัยส�าคญัทีท่�าให้ประเทศไทยถูกเลือก
ให้เป็นประเทศทีส่องที ่ The Finlab เข้ามาเปิดโครงการบ่มเพาะคอื    
ผู้ประกอบการไทยให้ความส�าคัญกับการขยายธุรกิจไปตลาด           
ต่างประเทศ และสนใจเรือ่งการท�าการตลาดออนไลน์ เพราะมองว่า
เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความผูกพันกับกลุ่มลูกค้า

ส�าหรบัผูป้ระกอบการไทยทีจ่ะได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการน้ัน
ต้องประกอบธรุกจิทีมุ่ง่เน้นพฒันาประเทศให้เข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 
เช่น ท่องเที่ยวและบริการ คมนาคม ก่อสร้าง สินค้าอุปโภค           
และบริโภค เป็นต้น มีผลประกอบการประจ�าปีตั้งแต่ 25 ล้านบาท
ถึง 1,000 ล้านบาท สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 2-3 วันต่อสัปดาห์
ในช่วง 1 เดือนแรก และในเดือนถัดไปสามารถน�าโซลูชันที่เลือกไป
ใช้กับธุรกิจได้ รวมถึงมีความตั้งใจที่จะด�าเนินการต่ออย่างต่อเนื่อง
หลังจากจบโครงการ 

โชว์เคสจับคู่
FinTech-SME

Text : Kritsana S.

สิงคโปร์ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่ง Startup

เพราะมีการสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งจากภาครัฐและเอกชน

และเป็นประเทศที่ล�้าสมัยในเรื่องของ FinTech โดยได้ตอกย�้าความเป็นผู้น�าในเรื่องนี้

ผ่านการจัดงานใหญ่ระดับโลกอย่างงาน Singapore FinTech Festival 2018

งานที่โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีทางการเงิน โดยที่ปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 40,000 คน

ขณะที่ปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงาน 35,000 คน

Smart BuSineSS
tranSformation
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สร้างมูลค่าเซรามิกด้วยลายเส้นสไตล์ POMME CHAN
Text : Kritsana S. / Photo :  Vipa Vadi

STORIES CERAMICS

Stories Ceramics เป็นหน่ึงในแบรนด์เซรามิกท่ีมีจุดเด่นตรงลวดลายทีเ่ป็นลายเส้นของ Pomme Chan 

หรอื ปอม-ธัชมาพรรณ จนัทร์จ�ารัสแสง นักวาดภาพประกอบสาวชาวไทยทีเ่คยร่วมงานกับหลายแบรนด์ดัง 

เช่น Mars Jacobs, MTV, Volkswagen และ Nike โดยเธอเล่าย้อนให้ฟังถึงจุดเริม่ต้นแบรนด์ว่า ค้นพบว่า

ตนเองชื่นชอบงานเซรามิกภายหลังที่กลับจากประเทศอังกฤษ เพราะมีจานเซรามิกในครอบครอง          

เยอะมาก ดังนั้น จึงมีความตั้งใจอยากส่งต่อความชอบนี้ผ่านแบรนด์เซรามิกที่วาดลายขึ้นเอง

ในช่วงเริม่ต้น ด้วยความอยากรูว่้า สนิค้าจะได้รบัความสนใจจากกลุม่ลกูค้ามากน้อยเพยีงใด จึงปล่อย

คอลเลกชนัจาน Limited Edition ลายดอกไม้ทีม่เีพยีง 200 ชิน้ออกมา ผลตอบรบัทีไ่ด้คอื ขายหมดภายใน 

2 สัปดาห์ เมื่อผลตอบรับเกินคาด คอลเลกชันถัดมาเลยไม่จ�ากัดจ�านวนชิ้น และเมื่อแบรนด์เริ่มติดตลาด

จึงมองในเรื่องของการสร้างสรรค์สินค้าให้มีความหลากหลาย โดยจากเดิมมีแค่จาน ตอนนี้มีแก้ว โถชา 

และปิ่นโตเพิ่มเข้ามา อีกทั้งยังมองในเรื่องของการท�างานร่วมกับชาวบ้าน เช่น ให้อิสระชาวบ้านในการ

ออกแบบลายเพิ่มเติมจากลายหลัก ซึ่งบางลายท�าให้เธอรู้สึกเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยเห็น

มาก่อน

แบรนด์ Stories Ceramics เป็นเหมือนแหล่งปล่อยของของ Pomme Chan ซึ่งลายที่ปรากฏบน        

เซรามกิแต่ละชิน้ล้วนเป็นลายทีเ่ธออยากวาด แต่ไม่ได้วาดให้เหน็ในงานประจ�าทีท่�า นอกจากนี ้ยงักระจาย

งานไปยังศิลปินคนอื่นๆ ท�าให้เกิดคอลเลกชันพิเศษตามมา เช่น Sorravis P. ศิลปินสาย Calligraphy 

กับคอลเลกชันโถชาที่มาพร้อมค�าว่า โชคดี มีสุข และ Lolay กับคอลเลกชันจานเซรามิกรูปศิลปิน             

ที่โด่งดังในยุค 70’s-80’s อย่าง David Bowie, The Beatles และ Lennon-Yoko

“แต่ละคอลเลกชันของแบรนด์สามารถขายได้ตลอดทั้งปี เพราะไม่ได้วาดลายตามกระแส ลูกค้า      

ส่วนใหญ่นิยมซื้อไปมอบให้เป็นของขวัญ เนื่องจากลายบนจาน รวมถึงแพ็กเกจจ้ิงที่เลือกใช้ Gift Box  

แบบกล่องจัว่ปัง จงึมอบให้ได้เลย ไม่ต้องเสยีเวลาห่อ และเมือ่ได้รูถ้งึจดุประสงค์ของการซือ้ของลกูค้าเลย

ผลิตจานขนาด 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว เพราะอยากให้เหมาะกับการซื้อเพื่อเป็นของขวัญ และตั้งราคาตามขนาด 

เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่าย”

นอกจากในส่วนของสินค้าหลักที่กล่าวไปข้างต้น แบรนด์ Stories Ceramics ยังมีบริการ Customize 

จานให้เหมาะกับแบรนด์ โดยที่ผ่านมาเคยออกแบบจานให้กับ Sansiri, ICONSIAM, CIMB และล่าสุดกับ

แบรนด์แม่ประนอม สิ่งที่ท�าให้บริการน้ีได้รับการยอมรับและเป็นที่บอกต่อคือ การใส่ใจในทุกขั้นตอน      

การท�างาน สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และมีการบริการที่น่าประทับใจท้ังในเรื่องของ        

การขนส่งที่รวดเร็ว ตรงเวลา หากสินค้าแตกหรือช�ารุด ยินดีเปลี่ยนให้ฟรี

“แบรนด์ของเราเปิดมา 3 ปี ผลตอบรับที่ได้เรียกได้ว่าเกินคาดจริงๆ สิ่งที่ท�าให้แบรนด์โตเร็วขนาดนี้

คงเป็นเรื่องของความใส่ใจและคุณภาพสินค้าที่สมเหตุสมผลกับราคา ส่วนการท�าการตลาดออนไลน์      

เราไม่เคยส่งสินค้าให้เซเลบริตีหรือดาราช่วยโพสต์โปรโมต รวมถึงไม่เคยซื้อหรือใช้แอปพลิเคชันปั๊มยอด

ไลค์หรอืยอดผูต้ดิตาม เพราะเราและพาร์ตเนอร์เชือ่ในเรือ่งของยอดทีเ่กดิขึน้ตามจริง เน่ืองด้วยท�าให้เหน็

การเตบิโตของแบรนด์อย่างชดัเจน และเราไม่เร่งท�าการตลาดเพราะอยากให้แบรนด์ค่อยๆ โตอย่างมัน่คง”

เมื่อได้เห็นถึงอัตราการเติบโตของแบรนด์ ตลอดทั้งได้รู้ถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ต้องการ

ใช้สินค้าของแบรนด์เป็นของช�าร่วยในงานแต่งงาน เธอจึงสร้างบริการ Happy Beginning ขึ้นและพร้อม

เปิดตัวในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ โดยเน้นเจาะตลาดกลุ่มของขวัญและของช�าร่วยงานแต่งงาน มีสินค้า

ในบริการทั้งเซรามิก ผ้า และหนัง

“อาชพีนกัวาดภาพประกอบของเราช่วยส่งเสริมแบรนด์ในเรือ่งของภาพลกัษณ์และยอดขาย แต่แบรนด์

เดนิมาได้ถงึทุกวนัน้ี ไม่ใช่เพราะชือ่เราเพยีงอย่างเดียว แต่เพราะคุณภาพของงานด้วย เราไม่ผกูตวัเองไว้กับ

แบรนด์ อยากให้แบรนด์เดินได้ด้วยตัวเอง เพราะถ้าวันหนึ่งเราล้ม แบรนด์ไม่จ�าเป็นต้องล้มตาม” 

 StoriesCeramics   storiesceramics   @storiesceramics

นอกจากเสื้อผ้าและเคร่ืองประดับ เซรามิกก็เป็นของอีกหนึ่งอย่าง

ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่างหยิบมาสร้างแบรนด์และไม่ลืมที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้โดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ

โดยมีทั้งปั้นรูปทรงแปลกๆ ขายความเรียบ ไร้ลายกวนตา และวาดลายข้ึนเอง
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Self-Employed

ดอกไม้ในเรซิ่น เสน่ห์งานคราฟต์ที่ท�าเงิน
Text : Ratchanee / Photo : Vipa Vadi

GETNATURE

 09-8196-9466  GETNATURE   GETNATURE.HOUSE   @GETNATURE

เครื่องประดับและของขวัญแฮนด์เมดโดยการใช้ดอกไม้และเรซ่ินมาผสมผสานท�าเป็นชิ้นงานแบรนด์ 

Getnature นี ้มจีดุเริม่ต้นจากการทีธ่ญัชนกสร้างสรรค์งานเรซิน่กากเพชรขายในเทศกาลศลิปะของคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ตัง้แต่สมัยเรยีนมหาวทิยาลยั ซ่ึงผลจากการทีข่ายดใีนกลุม่เดก็ๆ จดุประกายให้เธอ

คิดต่อยอดงานเรซิ่นโดยการใส่ดอกไม้เข้าไปแทนกากเพชร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและขยายตลาดไปสู่

กลุ่มคนวัยท�างาน 

“เราอยากสร้างจุดเด่นของงานให้แตกต่างจากคนอื่น เลยพัฒนาใส่ดอกไม้ลงไป มีการขอค�าปรึกษา

จากคุณป้าที่ชอบท�างานคราฟต์ในเรื่องการอบดอกไม้แห้ง แล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยเพื่อหาสูตร            

ที่สมบูรณ์จริงๆ ใช้เวลานานปีกว่าๆ ถึงจะได้สิ่งที่ต้องการ วิธีการของเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่น บางคน

แค่เอาดอกไม้มาตากแห้งเฉยๆ ซึ่งถ้าเอาความชื้นออกไม่หมด ดอกไม้จะไหม้ กลายเป็นสีน�้าตาล และ   

ถ้านานไปดอกไม้ก็จะเปลี่ยนสี แต่ของเราจะอบดูดความชื้นออกจนหมด ดอกไม้จึงเหมือนจริงทุกอย่าง

คงความเป็นธรรมชาติของดอกไม้เอาไว้”

ดังนั้น ดอกไม้ที่เลือกมาใส่เรซิ่นจึงต้องเป็นดอกไม้ที่สามารถเอาความชื้นออกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดย

ธัญชนกจะลงมือออกแบบเองทั้งหมด และวางคอนเซปต์เอาไว้ว่าเป็นโปรดักต์ไลฟ์สไตล์ที่สามารถใส่ได้

กับทุกชุดและทุกวัน ซึ่งจากการที่น�าดอกไม้มาเป็นวัสดุในการท�าชิ้นงานจึงท�าให้งานของ Getnature       

มีความน่าสนใจ และได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติ แต่ด้วยความที่    

ธัญชนกยังเรียนอยู่ ในช่วง 2 ปีแรก Getnature จึงเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่หลังจากเรียนจบจาก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็เริ่มท�าชิ้นงานออกมาขายแบบจริงจัง และ      

เริ่มท�าการตลาดสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านทางช่องทางออนไลน์และการออกอีเวนต์ ท�าให้ 

Getnature เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วมากขึ้น 

“เราจะไปออกอเีวนต์ให้ได้เดือนละ 2 งาน โดยเลือกงานท่ีตรงกบักลุม่เป้าหมายคอืชาวต่างชาต ิเพราะ

ชาวต่างชาติจะชอบงานของเรามาก แล้วตอนนี้ก็มีวางขายที่ ICON SAIM โซนงานคราฟต์ของไทย         

ถ้าเป็นงานออนไลน์จะโปรโมตผ่าน Influencer ซึ่ง Influencer ที่เราเลือกอาจจะไม่ใช่คนสวยหรือดังมาก 

แต่เราดูว่าสไตล์เขาเหมาะกับสินค้าของเราจริงๆ แล้วตัวเขาใส่เครื่องประดับประเภทนี้จริง นอกจากนี้ 

เนือ่งจากโปรดกัต์ของ Getnature เป็นดอกไม้ เราจงึม ีStory ความหมายของดอกไม้มาดงึดดูความสนใจ

ด้วย เช่น ดอกเดซ่ีจะขายดหีมายถงึความสดใส ตวัแทนของความรกัทีซ่ื่อสตัย์ เรากจ็ะบอกเล่าความหมาย

เหล่านี้กับโปรดักต์ไปด้วย”

ส�าหรับเครื่องประดับ Getnature จะมีหลากหลาย เช่น สร้อย แหวน ก�าไล ตุ้มหู และประเภท         

ของขวญัและของตกแต่ง เช่น กรอบรปูอกัษรดอกไม้แห้ง อย่างไรกต็าม ปัญหาหนึง่ของคนท�างานคราฟต์

คือ ก�าลังการผลิตที่จ�ากัดและต้นทุนที่สูง ท�าให้ไม่สามารถรับออร์เดอร์จ�านวนมากๆ ได้ ซึ่งแบรนด์ 

Getnature ก็เช่นเดียวกัน โดยกิตติภัณบอกว่า แม้จะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มจ�านวนคน และใช้เครื่องจักร

เล็กๆ น้อยๆ เข้ามาช่วยบ้างเพื่อท�าให้งานเร็วขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังติดปัญหาต้นทุนที่สูงเช่นเดิม

“บางทอีอกงานชาวต่างชาติเขาจะส่ังหลักพนัชิน้แต่เราท�าไม่ได้ ทีผ่่านมาเรามปีฏิเสธไปหลายเจ้าเพราะ

เราไม่พร้อม ท�าให้เสยีโอกาสทางธรุกิจเยอะเหมอืนกนั อกีอย่างวธิกีารผลติเรายงัเป็นงานคราฟต์อยู ่ต้นทนุ

จึงยังสูงเป็นอุปสรรคต่อการจะต่อรองราคา ส่วนใหญ่จะสั่งแค่ 200 ชิ้น ถ้ามากกว่านี้ก็มีปัญหา เขา      

อยากจะสั่งเป็นพันชิ้นเพราะคิดว่าราคาจะถูกลง แต่จริงๆ ความเป็นงานคราฟต์จะร้อยชิ้นหรือพันชิ้น     

มันก็ราคาเดียวกัน”

ดังนั้น กิตติภัณจึงแนะน�าส�าหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจว่า หากมองเห็นวี่แววว่าธุรกิจจะเติบโตขึ้น ควรเตรียม

ความพร้อมในแง่การผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ต้องเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการให้ดี เพราะวันหนึ่งถ้าโตแล้ว

จัดการไม่ดีแทนที่จะได้เดินหน้ากลับต้องถอยมาตั้งหลักก็เป็นได้ 

เมื่อเรซ่ินและดอกไม้มารวมกันเป็นเคร่ืองประดับ

จึงเกิดชิ้นงานที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ภายใต้แบรนด์ Getnature

โดยฝีมือของสองเพื่อนซ้ี วิว-ธัญชนก อโปกุล และ แอร์-กิตติภัณ ปานพรหมมาศ
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Secret of SucceSS

ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ
“คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจทางด้านทัศนคติการใช้ชีวิต โดยคุณแม่สอนให้ใช้ชีวิต

แบบนอกกรอบแต่ในกรอบในเวลาเดยีวกนั กล่าวคอื คณุแม่ปล่อยให้ใช้ชวีติอย่างอสิระ 

ตอนเรียนอยูท่ี่ประเทศองักฤษจะให้ช่วยเหลือตัวเองทกุอย่าง ไม่บงัคับว่าต้องเรียน

อะไรหรือต้องกลับมาช่วยงานที่บ้าน คุณแม่ให้ท�าอะไรก็ได้ที่ท�าแล้วมีความสุข 

เรียนในส่ิงที่อยากเรียน ท�างานในงานที่อยากท�า แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้ธรรมะ 

การสวดมนต์ และการนัง่สมาธมิาเป็นกรอบในการใช้ชวิีตให้มคีณุภาพ ไม่เพยีงเท่านี้ 

คณุแม่ยงัเป็นบุคคลทีค่อยให้ก�าลงัใจในเวลาทีเ่ขม็รูส้กึท้อหรอืขาดความมัน่ใจ เช่น เขม็มกั

คดิว่าตวัเองเรยีนไม่เก่ง คณุแม่ก็จะให้ก�าลงัใจด้วยการบอกว่าเขม็ท�าดทีีส่ดุแล้ว คณุแม่มกัพดู

ในสิ่งที่ท�าให้มีความสุข เวลาจิตตก คุณแม่จะเป็นคนที่ดึงเข็มขึ้นมาจากห้วงอารมณ์นั้น”

“เข็มและครอบครัวชอบเที่ยวธรรมชาติ เข็มชอบเวลาที่อยู่ในหุบเขา เพราะได้

ความรู้สึกเหมือนก�าลังรับพลังจากธรรมชาติ ท�าให้ชีวิตสดชื่นขึ้น และธรรมชาติ

ยังท�าให้ทัศนคติที่เข็มมีต่องานศิลปะเปลี่ยนไป ซึ่งตอนเป็นเด็ก เข็มไม่ชอบ    

งานศลิปะจนอาย ุ12 ปีได้ไปเรยีนทีโ่รงเรยีนประจ�าในประเทศองักฤษ ในชัว่โมง

ศิลปะคุณครูจะไม่ตั้งโจทย์ว่าต้องวาดภาพเกี่ยวกับอะไร แต่จะให้เดินเข้าไป     

ในสวนแล้ววาดสิ่งที่เจอ อยากวาดอะไรก็วาด ให้อิสระทางความคิด จินตนาการ

ได้เต็มที่ เข็มเลือกวาดภาพตามความรู้สึกที่ได้รับตอนอยู่ในธรรมชาติมากกว่าวาด

ตามสิ่งที่ตาเห็น”

“ตอนนี้เข็มมีสอนภาษาอังกฤษเด็กนักเรียน ชั้น ป.5 ทุกเช้าวันพุธที่โรงเรียน

ทอสี แต่ก่อนหน้านี้สอนวิชาศิลปะเด็กชั้นอนุบาล 3 เทคนิคการสอนของเข็มคือ 

ให้หลับตาแล้วจินตนาการถึงสิ่งที่อยากวาด หลับตาจับหน้าเพื่อนแล้ววาดตาม

ความรู้สึก วาดภาพด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด หรือซื้อต้นไม้ดอกไม้มาให้เด็กๆ          

ดูกิ่ง ก้าน ใบ และสีแล้ววาดออกมา เวลาอยู่กับเด็กๆ ท�าให้ได้ปล่อยวาง          

จากความเครียดในการท�างาน เข็มชอบท�าอะไรหลายอย่างมากกว่าจดจ่ออยู่กับ  

สิ่งหนึ่งสิ่งใด เวลาเครียดจากงานหรือหาทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นไม่ได้ การได้ออกมา          

อยู่ในอีกสถานที่หนึ่ง ได้ท�าอีกสิ่งหนึ่ง ท�าให้ได้มุมมองใหม่ในการแก้ปัญหา”

“ช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เข็มและครอบครัวจะไปเล่นสกี ซึ่งเมื่อก่อน

ไปเล่นทีป่ระเทศฝร่ังเศส แต่ตอนนีไ้ปเล่นท่ีเมืองเล็กๆ ในประเทศอติาล ีเมอืงนีค่้อนข้าง

เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน มีความเป็นส่วนตัว และให้ความรู้สึกอบอุ่น ช่วง         

วันศุกร์-อาทิตย์คนในท้องถิ่นจะมาเล่นสกีที่เมืองนี้ แต่วันธรรมดาจะไม่ค่อยมีคน   

สกีเป็นกีฬาที่อันตรายและต้องใช้ความเร็ว เวลาเล่นสกีเหมือนได้อยู่กับตัวเอง ได้ฝึก

ความนิ่งในขณะที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ ทุกเลี้ยวมันจะมีจังหวะในการเลี้ยว ดังนั้น ต้องมี

สมาธิ ห้ามวอกแวก เพราะจะท�าให้เกิดอันตรายได้”

“เข็มชอบใช้สีในการท�างาน ชอบเล่นกับสีสัน จับคู่สีใหม่ๆ หรือสร้างสีขึ้นเอง    

สทีี่เข็มเลือกมาใช้ส่วนใหญเ่ปน็สทีีเ่จอตอนไปเทีย่วธรรมชาตหิรือไปเที่ยวประเทศ

ต่างๆ เช่น โมร็อกโก โดยแต่ละประเทศจะมีสีที่แตกต่างกันไป เข็มมองว่าสี      

ช่วยเพ่ิมความน่าสนใจให้กับสิ่งของได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น เลยหยิบสีมาเล่น       

กับชุดต่างๆ ของแบรนด์ KEMISSARA โดยตอนนี้มีสีให้เลือกเยอะมาก บางสีก็   

แปลกตา”

คุณแม่

ธรรมชาติ

การได้สอนหนังสือเด็ก

สกี

สีสัน

Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

สาวๆ ที่ชอบสวมใส่ชุดเดรสสีสันสะดุดตา

ต้องไม่พลาดที่จะท�าความรู้จักกับ

KEMISSARA แบรนด์เสื้อผ้าของ

ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ

ที่มีจุดเด่นตรงเดรสพลีท

คอนเซปต์ Non-Seasonal 

ซึ่งมีสีสันให้เลือกเยอะ

ส่วนสาวคนไหนอยากให้สี

ที่แสดงความเป็นตัวตนมาอยู่ในเดรส

หรือต้องการเดรสที่หยิบสองดีไซน์ของแบรนด์

มามิกซ์เข้าด้วยกันก็สามารถสั่งตัดได้

ส�าหรับสิ่งที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจในการท�างาน

ของปลาเข็มและสร้างความส�าเร็จ

ให้ KEMISSARA คือสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

ปลาเข็ม-กรัชเพชร อิสสระ
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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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Eating Out Text : Duckkiez / Photo : Vipa Vadi

RELaX Text : Duckkiez

PEARADA’S DAY OUTAKYRA TAS SUKHUMVIT BANGKOK HOTEL

หา    ชานมไข่มุกเจ้าดัง

ร้านชานมไข่มุกเจ้าดังจากไต้หวันที่แม้พื้นที่ร้านจะเล็ก แต่ก็
ไม่ท�าให้รู้สกึอดึอดั เพราะร้านเป็นแบบ Open Air บรเิวณกลางร้าน
มต้ีนไม้ใหญ่ช่วยสร้างบรรยากาศร่มรืน่ มีทีน่ั่งให้ลกูค้า และมผีนงัอฐิ
สีส้มติดหัวกวางสีด�าให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปอัพขึ้นโซเชียลมีเดีย

SIGNATURE DRINK : Brown Sugar Deerioca & Fresh 
Milk ทีเด็ดอยู่ตรงไข่มุกเหนียวนุ่มที่เคี่ยวไม่หยุดนาน 2 ชั่วโมง
ในน�้าต้มอุณหภูมิเดือดจัด หอมกลิ่นน�้าตาลทรายแดง วิธีดื่มมี   
2 วธิ ีวธิแีรก เจาะด่ืมทันที วธิท่ีีสอง คน 9 คร้ังเพ่ือเปลีย่นรสชาติ 
ส่วนอกีหนึง่เมนยูอดนยิมคอื Brown Sugar Deerioca & Cocoa 
Fresh Milk แก้วนี้โกโก้เข้มข้น เจาะดื่มได้เลย

คาเฟ่ชานมไข่มุกส่งตรงจากเชยีงใหม่ ร้านตกแต่งให้มกีลิน่อาย
ความเป็นญีปุ่่น มทีีน่ัง่ไม่มากเพราะเน้นให้ลกูค้าซือ้กลบั นอกจาก
ไข่มุกสีด�า ยังมีไข่มุกสีเขียวรสมัทฉะ ไข่มุกสีเหลืองรสมะม่วง 
ไข่มุกสีขาวรสลิ้นจี่ ไข่มุกสีม่วงรสมันม่วง และไข่มุกสีชมพู        
รสสตรอว์เบอร์รี ความหวานเลือกได้ 5 ระดับ และมี 2 แพ็กเกจ
ให้เลือกคือ แก้วพลาสติก และขวดกระบอกพลาสติก

SIGNATURE DRINK : Brown Royal Premium Milk Tea 
แก้วนี้รสกลมกล่อม หอมกลิ่นชา และมีความหวานจากไข่มุก    
ทีเ่คีย่วในน�า้ตาลทรายแดง ซ่ึงเป็นจุดเด่นของคาเฟ่นี ้อยากอร่อย
ไปอีกแบบลองเพิ่มไข่มุกรสสตรอว์เบอร์รี

โรงแรมบูตกิสไตล์ไทยโมเดิร์นลอฟต์ทีผ่สมผสาน

เอกลักษณ์ของตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน      

ได้อย่างลงตัว และยังเป็นโรงแรมทีป่ลอดพลาสติก   

แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแห่งแรกในเอเชีย ห้องพัก      

ทัง้ 50 ห้องเป็นห้องสวทีขนาด 30-60 ตารางเมตร 

พืน้ท่ีใช้สอยกว้างขวาง ครบครนัด้วยส่ิงอ�านวยความ

สะดวกทีท่นัสมัยและเคร่ืองนอนระดับ 5 ดาว

พีรดา ชพีสตัยากร ศลิปินสาว

มากความสามารถกบันทิรรศการ

เดีย่วครัง้แรกในชือ่ Pearada’s 

Day Out นิทรรศการสีน�้า          

ที่เล่าถึงเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น

ระหว่างการเดินทางของเธอ 

โดยได้ถ่ายทอดความประทบัใจ

ในสิ่งที่ได้พบเจอผ่านลายเส้นภาพวาดสีน�้าอันงดงาม

เดอะแกลเลอรี 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม)
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-15 มกราคม 2562

 pullmanbangkokhotelG

ซ.สุขุมวิท 20
 0-2514-8124
 www.theakyra.com/bangkok/sukhumvit

ตอนนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ได้ยินแต่คนพูดถึงชานมไข่มุก บนฟีดเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์เองก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของเครื่องดื่มนี้

จนท�าให้อดใจไม่ไหวที่จะตามรอยไปลิ้มรสความอร่อย ซึ่งสยาม แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นคูลๆ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ร้านชานมไข่มุกผุดขึ้นราวดอกเห็ด

โดย 3 ร้านที่ตัดสินใจไปยืนรอต่อแถวนี้ คัดสรรให้แล้วว่า ไข่มุกหนึบ และชานมรสเป็นเอกลักษณ์

คาเฟ่สไตล์เกาหลทีีเ่ปิดเพลงของนกัร้องดงัแดนกมิจิคลอเบาๆ 
ภายในร้านตกแต่งด้วยดอกไม้และป้ายไฟทีม่าพร้อมโค้ดค�าพดูเท่ๆ 
คมุโทนร้านด้วยสชีมพแูละสทีอง ใครชอบถ่ายรปูแนะน�าให้ขึน้ไป
ชั้น 2 เพราะมีหลายมุมให้เลือกถ่ายตามชอบ เช่น ราวบันได     
ที่ตกแต่งด้วยดอกไม้ ผนังสีหวานที่ประดับด้วยภาพสวยๆ

SIGNATURE DRINK : Fire Tiger Milk Tea ชานมเสือพ่นไฟ
รสชาตเิข้มข้น หวานน้อย ใส่ท้ังไข่มกุหนบึๆ และเจลลีบ่ราวน์ชกูาร์ 
ท็อปปิ้งด้วยครีมนม พร้อมโรยน�้าตาลทรายแดง และเบิร์น       
ด้วยไฟก่อนเสิร์ฟ เลือกระดับความหวานได้ตามต้องการ

THE ALLEY BROWN CAFÉ SEOULCIAL CLUB

สยาม สแควร์ วัน ชั้น 4 เปิดบริการ 10.00-21.00 น.
 www.thealleythailand.com
 thealleythailand

สยาม สแควร์ วัน ชั้น 2 เปิดบริการ 10.00-21.00 น.
 browncafesiam

ซ.สยาม สแควร์ 3 เปิดบริการ 11.00-22.00 น.
 seoulcialclub2017
 seoulcialclub

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

เรื่องของการงานเพื่อนร่วมงาน อาจจะก�าลังหมั่นไส้คุณหรือมี
การขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ในสปัดาห์นีก้ารเงนิระวงัจะเดอืดร้อน
เร่ืองเงิน แต่คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่คิดว่า            
คณุพึง่ได้ ในเรือ่งความรกัคณุจะได้พบรกัแบบฉาบฉวยหรอืคนมี
เจ้าของเข้ามาขายขนมจบี ส่วนคนมคีูช่่วงนีพ้ากนัไปกนิไปเทีย่ว
ให้ระวังเรื่องน�้าหนักด้วย

เร่ืองการงานอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คณุได้แก้ไข คณุต้องพยายาม
ท�าจริงจังอย่าท�าเล่นๆ มีคนคอยจ้องจับผิดคุณอยู่  การเงิน        
ในสัปดาห์นี้จะหมดกับการไปกินไปเที่ยวหรือช่วงนี้สังสรรค์       
กบัเพือ่นบ่อยไปสกัหน่อย ความรกัคนโสดจะมคีนเดก็กว่าเข้ามา
จบี ส่วนคนมคีูค่ณุมเีกณฑ์จะได้ของขวญัชดุใหญ่จากแฟน สขุภาพ
ให้ระวังไขมันอุดตันในเส้นเลือด

สัปดาห์นี้ให้ระวังการขัดแย้งกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน          
คุณอาจจะต้องต่อสู้กับผู้มีอ�านาจในองค์กร คนที่คิดจะลงทุน     
ท�าธุรกิจส่วนตัวแนะน�าให้ขายพวกเครื่องประดับมีแววว่า            
จะรุ่ง ส่วนเรื่องความรักคนโสดต้องตรวจสอบคนที่เข้ามาดีๆ 
ก่อน ส่วนคนมีครอบครัวสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้แพ็กกระเป๋า       
เตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อน

การเงินยังอยู่ในช่วงสบายๆ  คุณอาจจะได้รับโชคก้อนใหญ่         
รอคอยอีกนิดภาระหนี้สินใกล้จะสิ้นสุด  ส่วนในเรื่องการท�างาน
คนท่ีคิดจะขยายกิจการหรือเริ่มกิจการใหม่ก็จะสามารถท�าได้
แบบลุล่วงไปได้ด้วยดี มีเกณฑ์ว่าคนโสดจะมีคนรูปร่างท้วม       
ตัวใหญ่เข้ามาจีบ ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ให้เอาใจแฟนเป็นพิเศษ         
ไม่อย่างนั้นเขาจะน้อยใจได้

สัปดาห์นี้สุขภาพไม่ค่อยดี มีอาการปวดต้ังแต่ต้นคอลงไปถึงขา
ควรหาเวลาพบหมอบ้าง ส่วนการงานคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เป็น      
ผู้ชี้แนะหรือเป็นหัวหน้าทีมในการท�างานชิ้นใหม่ๆ  ความรัก       
คนโสดจะได้พบรกักบัคนทีท่�างานใกล้กนั ส่วนคนทีมี่ครอบครวัแล้ว
แนะน�าให้ชวนกันไปท�าบุญท�าทานจะท�าให้ผลบุญหนุนน�าให้
ครอบครัวมีความสุข

ช่วงนี้ถ้าเจอสถานการณ์ที่วุ่นวาย คุณควรสงบจิตใจ หาเวลา    
พักผ่อนร่างกายและสมอง รอเวลาจัดการกับหลายๆ  อย่าง     
การเงนินบัว่าเป็นสปัดาห์ทีย่งัได้โชคลาภอาจจะเป็นลาภปาก หรือ
ของขวัญจากคนท่ีคุณรักมาถึง  ความรักของคนโสดจะมีคน      
อายุน้อยกว่าเข้ามาท�าความรู้จัก  ส่วนคนมีคู่ยังมีความสุขดี      
ตามสไตล์คุณ

ระวังบริวารจะสร้างความเดือดร้อนหรือคนรอบข้างจะหาเรื่อง
ทุกข์ใจมาให้ ระวังการขัดแย้งกับเจ้านายอาจจะมีการใช้ค�าพูด
ที่รุนแรงต่อกัน  คนที่สมัครงานไว้หรือสอบเข้าท�างานท�าใจ          
เผื่อไว้บ้างโอกาสไม่ได้มีสูง  ในเรื่องการเงินมีเหตุให้ต้องเสียเงิน
โดยที่ไม่คาดคิด  ส่วนความรักจะเจอปัญหาอุปสรรคเล็กน้อย      
ที่เข้ามารบกวนจิตใจ ส่วนสุขภาพช่วงนี้ ระวังการลื่นล้ม          
กระดูกหัก

มีเกณฑ์จะได้ท�างานกับคนต่างชาติ  อาจได้เป็นหุ้นส่วนกัน       
ระวังเร่ืองการเอาเปรียบหรือถูกแทงข้างหลัง  ส่วนเร่ืองการเงิน   
จะเสียไปกับการเท่ียวกลางคืน เลี้ยงเพื่อนหรือสิ่งต่างๆ  ท่ีคุณ   
ท�าตามใจตวัเอง ความรกัอย่าโลเล คนมคีูต้่องท�าจติใจให้มัน่คง
หนักแน่น ส่วนคนโสดระวังจะเจอคนที่ท�าให้คุณต้องเจ็บใจอีก

คณุก�าลงัได้รบัความช่วยเหลือจากเจ้านายหรอืผูเ้ชีย่วชาญถ้าคณุ
ก�าลังประสบปัญหาเรื่องการงาน ส่วนคนท่ีสมัครงานไว้จะได้
ท�างานทีม่ัน่คง แม้จะไม่ใช่งานทีค่ณุชอบหรือพอใจก็ตาม ในเร่ือง
ความรัก  คนโสดมีโอกาสได้พบคนท่ีถูกใจหรือมีผู้ใหญ่แนะน�า
ให้ คณุเป็นคนทีจ่ติใจดี ฉะน้ันคณุกจ็ะได้เจอคนรกัท่ีดมีศีีลเสมอ
กัน ส่วนคนที่มีคู่ก็จะได้ชักชวนกันไปท�าบุญไหว้พระ

การเงินของคุณไม่ค่อยดีระวังการถูกหลอก หรือกลายเป็นเหยื่อ
ของคนทีไ่ว้ใจ การท�างานระวงัปัญหาทีเ่กิดกบัคนใกล้ชดิให้ระวงั
เรื่องอารมณ์ อย่าใจร้อนวู่วาม ความรักคนโสดจะได้เจอคน        
ทีถู่กใจ และคณุสามารถพ่ึงพาได้ ส่วนคนมคีูใ่ห้ระวงัการทะเลาะ
เบาะแว้ง อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไป

เป็นสัปดาห์แห่งความวุ่นวายระวังการถูกหลอก เจอคนตีสอง
หน้า ใครมีความลับระวังความลับนั้นจะถูกเปิดเผย ส่วน         
ความรัก  คนมีคู่มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปข้างหน้า  
ใครวางแผนแต่งงานมีโอกาสมากกว่า  80  เปอร์เซ็นต์ คนโสด     
ยังคงต้องครองโสดต่อไป ส�าหรับสุขภาพควรรีบไปพบหมอถ้ามี
อาการผิดปกติ  ถ้าปล่อยไว้คุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคที่คิดไม่ถึง    
หรือมีโรคที่ซ่อนไว้ในร่างกายคุณ

สิง่ดีๆ  มาถงึแล้วคณุจะได้เริม่ต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งครอบครวั
หรอืหน้าทีก่ารงาน สิง่ใดทีเ่ลวร้ายก�าลงัจะผ่านพ้นไป โชคชะตา
และวาสนาก�าลงัส่งแรงเก้ือหนนุให้พบเจอกับความโชคด ีในเรือ่ง
ความรักก็สุขสมหวัง คนโสดจะได้พบเจอคนที่ถูกใจ คนที่ม ี      
ชื่อเสียงและเกียรติยศ คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์และพรแสวง 
เพราะฉะนั้นจงใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

15 ธันวาคม 2561-14 มกราคม 2562

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู
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ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ Exclusive Workshop  for  SME  Thailand Privilege Club ครั้งที่  8      

ในหัวข้อ “Growth Funnel Marketing กลยุทธ์โฆษณาออนไลน์เร่งยอดขายจากพฤติกรรมลูกค้า” สอน

เทคนิคการท�าโฆษณาออนไลน์ผ่าน  Facebook,  Google  Adwords  ให้ได้ผล  ท�าความรู้จักพร้อม         

แนะน�าการสร้างและรู้ถึงความส�าคัญของ Growth  Funnel  Marketing  เพ่ือช่วยผู้ประกอบการท�าธุรกิจ     

ให้รุ่ง  โดย  เจนโชติ  ศรีพรประเสริฐ  ผู้เชี่ยวชาญ  และที่ปรึกษาด้าน  Growth  Funnel  Marketing  และ       

นิติ มุขยวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด ณ ชั้น 6 ห้อง M2-M3 M Academy 

ส�าหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ  แบบน้ี  สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  0-2270-1123-4  ต่อ  115  หรือ                      

08-4555-0803

นิตยสาร  SME  Startup  ร่วมกับ  บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ�ากัด  จัดสัมมนาเจาะลึกเทรนด์ดิจิทัล            

มาร์เก็ตติ้งแห่งปี  “Next  Trends 2019  เปลี่ยนเทรนด์ให้เป็นอาวุธ  เจาะกลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง”  โดยมี     

ผู้เชี่ยวชาญอย่าง ปาริษา ปานะนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ�ากัด  สโรจ  เลาหศิริ  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการบริหารงานเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลจาก      

บริษัท แรบบิทส์ เทลล์ นพดล ศรีเกียรติขจร ประธานกรรมการ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ สาขาของ

บรษิทั ดบับลวิพพี ี(ประเทศไทย) จ�ากัด และ ณัฐพชัญ์ วงษ์เหรยีญทอง ผูเ้ชีย่วชาญด้านดจิทิลั มาร์เก็ตติง้ 

มาร่วมให้ความรู้กับ SME ที่มาร่วมฟังสัมมนาอย่างคับคั่ง

SME Thailand Privilege Club ครั้งที่ 8

Next Trends 2019 
เปลี่ยนเทรนด์ให้เป็นอาวุธ เจาะกลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
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ทเีอม็บ ีโดย ดร.รจุกิร ภาวสทุธไิพศฐิ หวัหน้าเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

การตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี มอบสิทธิประโยชน์ผ่าน “TMB BIZ 

WOW” รีวอร์ดโปรแกรมส�าหรับลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี  เพื่อให้ได้

มากกว่า โดยจับมือกับเหล่าพันธมิตร เช่น ชีฟ โอเวอร์ซี บริการ

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการน�าเข้า/ส่งออก,  เพนกวิน  จองต๋ัว

เครื่องบินและบริการด้านการท่องเที่ยว,  ออฟฟิศเมท  เว็บไซต ์ 

และโมไบล์แอพพลิเคชันจ�าหน่ายสินค้าอุปกรณ์ส�านักงานเพ่ือ    

ทกุธรุกิจ, เฟรชเก็ต ตลาดสดออนไลน์ ฯลฯ น�าเสนอสิทธปิระโยชน์

ครอบคลุมทุกการท�าธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME

บริษัท บราเดอร์  คอมเมอร์เชี่ยล  (ประเทศไทย) จ�ากัด 

โดย โทโมยกิู ฟจูโิมโตะ กรรมการผูจ้ดัการ ได้น�าประสบการณ์

ทีส่ัง่สมมาผสานกบัแนวคดิ Customer First เพ่ือใช้สร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์สี  LED  ซีรีส์ใหม่  และเครื่องพิมพ์       

มัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์  (MFC)  รุ่นล่าสุด  ด้วยประสิทธิภาพ 

ความคุ้มค่า เหนือกว่าด้วยความรวดเร็ว และบริการส�าหรับ

ธุรกิจขนาดกลางและองค์กร

ทีเอ็มบี ต่อยอดธุรกิจเอสเอ็มอี
ผ่าน TMB BIZ WOW

ไมโครซอฟท์แสดงศักยภาพ AI ในไทย 

Global Entrepreneurship Initiative 

เครื่องพิมพ์สี LED และ MFC ใหม่
จากบราเดอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) โดย สิทธิไชย มหาคุณ 

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

เสริมศักยภาพด้านวาณิชธนกิจ  ด้วยกลยุทธ์บริการลูกค้าแบบ      

ครบวงจร  โดยเสริมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุน

ในรูปแบบต่างๆ  และเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับลูกค้าธุรกิจ        

ตลอดจนบริการจัดโครงสร้างทางการเงินและสินเชื่อโครงการ      

เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ  รองรับการฟื้นตัว      

ต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย

กรุงศรีเผยกลยุทธ์ด้านวาณิชธนกิจ

ฝ่ายการตลาด บริษัท สตีเบล  เอลทรอน เอเซีย จ�ากัด ปรับกลยุทธ์การสื่อสารกับผู้บริโภค ผ่านโฆษณาสั้นความยาว 30 วินาที 

จ�านวน 3 ชิ้น  บอกเล่าเรื่องราวของพ่อ  แม่  ลูก  ครอบครัวหนึ่งที่ประสบปัญหาเก่ียวข้องกับน�้าในชีวิตประจ�าวันหลากหลายรูปแบบ      

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาไหน สตีเบล เอลทรอน ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปได้

แคมเปญโฆษณาใหม่จากสตีเบล เอลทรอน 

WeWork แพลตฟอร์มที่ให้บริการพื้นที่ท�างาน คอมมูนิตี้ และบริการต่างๆ ได้ลงนาม

บันทึกความเข้าใจ กับ Ngee  Ann  Polytechnic เพื่อร่วมกันจัดท�าโครงการ Global 

Entrepreneurship  Initiative  (GEI) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้บริหาร        

รุ่นใหม่ให้มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เผยทิศทางสู่อนาคตในโลกดิจิทัล

ของเมืองไทยและวิสัยทัศน์ด้านบทบาทของ AI ในสังคมในงาน

สมัมนา “Future Now” ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้แรก ภายใต้แนวคดิ “AI 

for  Thais”  ในงานนี้  ไมโครซอฟท์น�าเสนอเรื่องราวความส�าเร็จ

ของลูกค้าที่ผสมผสาน AI เข้ากับชีวิตและการท�างานในปัจจุบัน 

ควบคูไ่ปกบัทัศนะและแนวคดิส�าหรับอนาคตจากผูบ้ริหารระดบัสูง

และนกัวจิยัชาวไทยจากสถาบนั Microsoft Research Cambridge
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เดลล์ อเีอม็ซ ีประเทศไทย ประกาศแต่งตัง้ บมจ. อนิเทอร์เนต็ 

ประเทศไทย จ�ากัด หรือ  INET  เป็นพันธมิตรผู้ให้บริการคลาวด์

รายแรกของประเทศไทย เพื่อน�าเสนอบริการคลาวด์ คอมพิวติ้ง

ที่ครบวงจร  พร้อมรูปแบบการให้บริการด้านระบบโครงสร้าง       

พื้นฐานด้านไอที  และบริการด้านแพลตฟอร์ม  โดยความร่วมมือ

ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ ่ รวมทั้ง

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

มลูนธิแิม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชปูถมัภ์  โดยหม่อมหลวง 

ดิศปนดัดา ดิศกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารมลูนธิิแม่ฟ้าหลวง 

ในพระบรมราชปูถัมภ์ ร่วมมือกับ สายการบนิเจแปน แอร์ไลน์ 

โมริโมโต ฮิโตชิ Regional Manager Thailand, Indochina 

and  South  Asia  Subcontinent  ในการน�ากาแฟดอยตุง   

ขึ้นให้บริการในทุกเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น  

ซึ่งนับเป็นก้าวส�าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน  ด้วยการน�าผลิตผลที่มีคุณภาพจากชาวบ้านบน         

ดอยตุงสู่การให้บริการในระดับสากล

เดลล์ อีเอ็มซี แต่ตั้ง INET เป็นพันธมิตร กาแฟดอยตุงขึ้นให้บริการบน
เจแปน แอร์ไลน์

Society

ธนาคารไทยพาณิชย์  เผยความส�าเร็จจากการน�าร่องบริการ 

“สนิเชือ่แม่มณีศรอีอนไลน์” บนแพลตฟอร์มดจิทิลั 100 เปอร์เซน็ต์ 

ซึ่งพัฒนาโดยเอสซีบี  อบาคัส  ด้วยการน�าเทคโนโลยี AI และ 

Machine  Learning มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อออนไลน ์          

เป็นรายแรกของไทย  เพื่อผู้ประกอบการ SME ท่ีมีร้านค้า  หรือ      

ให้บริการบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของลาซาด้า โดยสามารถ

อนุมัติสินเชื่อได้ในเวลาเพียง 15 นาที  พร้อมอัตราดอกเบี้ย         

เพียง 1.59 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

วีรวัฒน์  ปัณฑวังกูร  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ธนาคาร

กสิกรไทย  และ  ธนพล  ศิริธนชัย  ประธานอ�านวยการ                   

บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (โกลเด้นแลนด์) 

จับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันโครงการ

มิกซ์ยูส  สามย่านมิตรทาวน์  แลนด์มาร์กใจกลางเมืองล่าสุด       

ของโกลเด้นแลนด์ทีจ่ะเปิดปลายปี 2562 เพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้กับลูกค้าผู้อยู่อาศัย

ไทยพาณิชย์ เผยความส�าเร็จ
บริการสินเชื่อออนไลน์

ดร.ธนารัชต์ สมคเณ ผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรุงไทย-แอกซ่า 

ประกันชีวิต พร้อมด้วย อริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

ในโครงการ “Green4Good” เพื่อให้ความรู้การออม และความส�าคัญของสุขภาพ ผ่าน “การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์” จากวัสดุรีไซเคิล

แก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ

อภิวันท์  บากบั่น  ผู ้อ�านวยการ  ทรัพยากรบุคคล                 

“เคทีซี” หรือบริษัท  บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ     

สุรชัย  สุขเขียวอ่อน “ครูอ๊อด” ผู ้อ�านวยการมูลนิธ ิ                   

บ้านนกขมิ้น จัดกิจกรรมปันความรู้ “เคทีซีควงแขนน้อง      

ท่องวิถีถ่ินเกาะศาลเจ้า-ชุมชนวัดจ�าปา”  เขตตลิ่งชัน ให้กับ

น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

เคทีซี จัดกิจกรรมปันความรู้

“Green4Good” จากกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

กสิกรไทยพัฒนาแอพฯ ไร้เงินสด
ในสามย่านมิตรทาวน์
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Talk Awake

Text :  Ratchanee P.

แต ่ ใน วัน น้ี  Co-Work ing Space 

ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วส�ำหรับคน GEN Y ด้วย

เกิดสถำนท่ีรูปแบบใหม่ นั่นคือ Co-Living        

Space ซึ่งจริงๆ แล้วคอนเซปต์ก็จะคล้ำยๆ กับ 

Co-Working Space นั่นแหละ เพียงแต่มีส่วนที่

เพิม่ขึน้มำคอื เรำสำมำรถท้ังท�ำงำน กิน และนอนได้

ในทีเ่ดยีว โดยในต่ำงประเทศม ีCo-Living Space 

กล่ำวคอื แยกห้องนัง่เล่น ห้องครัว ห้องรบัประทำน

อำหำร ห้องออกก�ำลังกำย รวมไปถึงห้อง            

อ ่ำนหนังสือ ห ้องท�ำงำน มำเป ็นพื้นที่                        

ส่วนกลำงให้ได้ใช้ร่วมกัน ท�ำให้สำมำรถเข้ำถึง 

Community หรือเพื่อนๆ ผู้อยู่อำศัยร่วมกันได้ 

โดยอำจจะสร้ำงสัมพันธ์ด้วยกำรดื่มกำแฟ            

รับประทำนอำหำรเช้ำร่วมกันบนโต๊ะอำหำร        

รวมท้ังมกีำรจดักจิกรรมให้ผู้ท่ีอยูอ่ำศยัได้มโีอกำส

ได้พบปะกัน เช่น ปำร์ตี้ เป็นต้น

ข้อดีของกำรที่น�ำคนที่มีควำมต้องกำร          

ควำมชอบคล้ำยๆ กันมำอยู่ในที่เดียวกัน ย่อมจะ

มำหลำยปีแล้วอย่ำง WeLive ในสหรัฐฯ ที่มีทั้ง

ห้องนอน พื้นท่ีท�ำงำน และพื้นท่ีส่วนรวมอย่ำง  

ครัว ห้องซักผ้ำ ห้องโยคะ และ Krash ก็เป็น      

อีกหนึ่ง Co-Living Space ที่ได้รับควำมนิยม      

ไม่แพ้กัน

ไอเดยีหลกัๆ ของ Co-Living Space คอื กำร

ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ GEN Y ทีเ่ริม่ท�ำงำน 

โดยหัวใจหลักอย่ำงหนึ่งของที่พักแบบ Co-Living 

Space นอกจำกผูอ้ยูอ่ำศยัจะมห้ีองนอนพืน้ทีส่่วนตวั

เป็นของตวัเอง น�ำ้ ไฟ พร้อมเฟอร์นเิจอร์ครบแล้ว 

หำกยังมีพืน้ทีท่ีใ่ช้ร่วมกันแบบ Co-Working Space 

หลายปีมานี้เราคุ้นเคยกับค�าว่า Co-Working Space สถานที่ที่เปิดให้ฟรีแลนซ์ และ Startups 

เข้ามานั่งท�างานเหมือนกับเป็นออฟฟิศส่วนตัวจนเป็นเทรนด์ฮิตที่กระจายอยู่ไปทั่ว

เพราะนอกจากจะท�าให้บรรดาฟรีแลนซ์ และ Startups ประหยัดค่าเช่าออฟฟิศแล้ว ยังท�าให้ได้รู้จักเพื่อนๆ ในสายงานเดียวกัน

ที่จะช่วยกระตุ้นไอเดียในการท�างาน และเผลอๆ ยังอาจจะได้คอนเน็กชันอีกด้วย

ก่อให้เกิดกำรกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ ได้แชร์

ไอเดียประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน และส่งเสริม

สนับสนุนกันในกำรท�ำงำนได้  

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำส�ำหรับคนไทยแล้ว           

ในวนัน้ี Co-Living Space อำจจะยงัไม่ใช่ค�ำตอบ

ของกำรอยู่อำศัย แต่ด้วยเทรนด์ของคน GEN Y 

ที่เติบโตคุ ้นเคยในยุค Sharing Economy      

ประกอบกับมีหลำยงำนวิจัยที่ระบุว่ำ คนรุ่นใหม่

จะมีปัญหำเรื่องของควำมโดดเดี่ยว ดังนั้น ควำม

ต้องกำรที่พักในรูปแบบใหม่ๆ อย่ำง Co-Living 

Space ก็อำจจะเป็นทำงเลือกในอนำคตได้ 

เทรนด์ใหม่ของคน GEN Y
Co-Living SpaCe
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