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หากลูกค้ามีประสบการณ์ท่ีดีกับสินค้าและบริการแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรที่เขาจะยอมควักกระเป๋าจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้า     
หรือบริการนั้นๆ อย่างเต็มใจ เพราะประสบการณ์ที่ดีมักจะสร้างความประทับใจ ความรู้สึกดีๆ รวมถึงความทรงจ�าที่ดี และถ้าลูกค้า
ประทบัใจชอบในแบรนด์ของคณุแล้ว แน่นอนว่าลกูค้ากจ็ะบอกต่อในด้านดีๆ  จดจ�าแบรนด์ได้ด ีและกลายเป็นลกูค้าทีภ่กัดต่ีอแบรนด์
ไปอีกแสนนาน  

ด้วยความเข้าใจในเรื่องนี้ท�าให้ธุรกิจให้ความส�าคัญกับการมอบประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ยิ่งในยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจ
สูง ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเบื่อง่ายหน่ายเร็ว และสนใจชอบลองสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ดังนั้น การน�าเสนอสินค้าและบริการ ด้วยไอเดีย
แปลกแตกต่างและสร้างสรรค์ย่อมจะสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า 

 พีช-กานต์พิชชา เกียรติขจรฤทธิ์ เป็นสาวสายอาร์ตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ และมักจะใช้ความรู้สึกและพลัง
ความคิดสร้างสรรคไ์ปในการท�าโปรเจกต์หรือธุรกิจเพื่อสร้างความแปลกใหม่ไมเ่หมือนใครเสมอ โดยผลงานล่าสุดทีส่ร้างความฮือฮา
คือ เธอเนรมิต Divana Signature Cafe คาเฟ่ดอกไม้ที่ไม่เหมือนใคร และ Divana ForRest Cafe ซึ่งเป็นการยก Street Food    
มาจัดองค์ทรงเครื่องใหม่ให้เป็น Luxury ดูหรูหราแปลกตา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้า และ
เป็นสูตรความส�าเร็จการท�าธุรกิจของเธอ
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YOURMOST UNHAPPYCUSTOMERSARE YOURGREATEST SOURCEOF LEARNING.

ลูกค้าที่ไม่มีความสุขคือ แหล่งเรียนรู้ชั้นดี

-- Bill Gates ผู้ก่อต้ัง Microsoft --

รายงานของ McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ ระบุ AI ถูกใช้ในเอเชียอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ       
กับเทคโนโลยีขั้นสูง โทรคมนาคม การขนส่ง บริการทางการเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงการช้อปปิง จากความนิยมใช้งาน AI 
ได้สะท้อนให้เห็นถึง 3 แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ 

การใช้ AI กับอี-คอมเมิร์ซ เพราะช่วยสร้างประสบการณ์การช้อปปิงที่น่าพึงพอใจ และเพิ่มอัตราการซื้อให้สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น          
Star Secret Korea แอปพลิเคชันด้านความสวยความงามจากเกาหลี ใช้ AI Chatbot น�าเสนอผลิตภัณฑ์ความงามของเกาหลีและรีวิวสินค้าไป
ยังกลุ่มลูกค้าชาวเอเชีย 

การใช้ AI กับ Machine Learning ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกต่างๆ และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้ ซึ่ง Taggers ผู้ให้บริการโซลูชันท�าการตลาดส�าหรับ
อ-ีคอมเมร์ิซ เป็นตัวอย่างบริษทัทีไ่ด้ประโยชน์จากการใช้ AI ร่วมกับ Machine Learning น่ันคอืความส�าเร็จในการท�าโฆษณาบนเฟซบุก๊ อินสตาแกรม และกเูกิลเพ่ิมสงูข้ึน 
เพราะเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แคมเปญการตลาด พฤติกรรมลูกค้า รวมทั้งคาดการณ์ได้ว่าลูกค้าจะตอบสนองต่อโฆษณาอย่างไร และผลิตภัณฑ์ใดที่พวกเขาต้องการ

การใช้ AI สร้างสังคมออนไลน์ Junhwan Moon ซีอีโอแห่ง Doongle แอปฯ หาเพื่อนจากเกาหลี ใช้เทคโนโลยี AI กับแอปฯ เนื่องจากมีความฉลาดในการจับคู่ผู้ใช้   
ที่มีความสนใจเดียวกัน ช่วยลดอุปสรรคด้านภาษาในการสื่อสาร และให้ค�าแนะน�าผู้ใช้ในการสร้างบทสนทนา

AI สร้างความก้าวหน้าให้เอเชียอย่างมาก

ปีนีน้อกจากผู้ประกอบการต้องอพัเดตเทรนด์สแีละคอนเทนต์แล้ว เทรนด์เกีย่วกบั Video Marketing กพ็ลาดไม่ได้ เพราะปีนีก้ารท�าการ
ตลาดด้วยวิดีโอแข่งขันกันดุเดือดมาก

เทรนด์ Video Marketing ที่น่าจับตามอง ได้แก่ 1.ถ่ายวิดีโอด้วยมือถือ เพราะง่ายต่อการตัดต่อแก้ไข และอัพขึ้นโซเชียลมีเดียได้ทันที 
2.วดีิโอถูกโพสต์บนอินสตาแกรมมากขึน้ เพราะมีผูใ้ช้รายเดือนกว่า 1 พนัล้านคน และอตัราการมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์มากกว่าเฟซบุก๊ 10 เท่า 
3.วิดีโอต้องเป็นที่พูดถึง แม้ไม่มีคนดังมาดึงความสนใจ ซึ่งสิ่งที่ท�าให้เกิดการบอกต่อเกี่ยวกับวิดีโอคือ เอกลักษณ์เฉพาะ เช่น คอนเทนต์  
มุมกล้อง แสงสี หรือโทนเสียง และ 4.วิดีโอโฆษณา 6 วินาทีมาแรง เพราะยกระดับการรับรู้แบรนด์ได้ 61 เปอร์เซ็นต์ ผู้ชม 9 ใน 10 จดจ�า
โฆษณาได้ เทคนิคท�าวิดีโอโฆษณารูปแบบนี้ให้น่าสนใจคือ คอนเทนต์ต้องเข้าถึงง่าย

ปีนี้น่าตื่นเต้นไม่น้อย

อินสตาแกรมเป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ตรงดิ่งเข้ามาเปิดร้านออนไลน์ เพราะ
เห็นโอกาสในการขายจากจ�านวนผู้ใช้ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น 1 พันล้านคนต่อเดือน และมีฟีเจอร์   
ที่เอ้ือต่อการท�าการตลาด แต่เพื่อให้การท�าการตลาดผ่านช่องทางนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผู้ประกอบการต้องก้าวทันเทรนด์

IGTV แรงฉุดไม่อยู่ ฟีเจอร์นี้โพสต์วิดีโอความยาว 1 ชั่วโมงได้ แสดงผลแนวตั้ง จึงเหมาะ
ส�าหรบัการท�าการตลาดเพือ่เจาะกลุม่ลกูค้าทีใ่ช้งานมอืถอื นอกจากนี ้ยงัมกีารคาดการณ์ว่า 
ภายใน 3-5 ปี IGTV จะเป็นเสมือนยูทูบของทุกคน

แบรนด์เล็กครองพื้นที่ อินสตาแกรมเป็นโซเชียลฯ ที่แบรนด์เล็กๆ เข้าไปท�าธุรกิจ เพราะ
มฟีีเจอร์ทีช่่วยให้แบรนด์เตบิโตอย่างรวดเรว็ และยงัเป็นโซเชยีลฯ ทีเ่น้นการสร้างปฏสิมัพนัธ์ 
จึงท�าให้แบรนด์สนิทกับลูกค้าได้ง่าย

Storied Ads ก�าลงัมา เหมาะอย่างย่ิงกบัการส่งคอนเทนต์ไปยงัลูกค้าโดยตรง และเพือ่ให้
คอนเทนต์ได้รบัความสนใจจนน�าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้ ผูป้ระกอบการควรน�าเสนอคอนเทนต์
ที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว

ช้อปง่ายด้วยปุ่ม Shop Now โดยสามารถเพิ่มปุ่มนี้ในโพสต์สินค้าได้ เมื่อกดปุ่ม หน้า
เกี่ยวกับสินค้าบนเว็บไซต์ของแบรนด์จะแสดงขึ้นมา ลูกค้าสามารถด�าเนินการสั่งซื้อได้ทันที

อินสตาแกรมเป็นช่องทางที่เวิร์กส�าหรับผู้ประกอบการยุคนี้

การจะประสบความส�าเรจ็ในการท�าธรุกจิออนไลน์ได้น้ัน ผูป้ระกอบการต้องหมัน่อพัเดตข่าวสาร
ของโซเชยีลฯ ทีใ่ช้ เรียนรู้เทคนิคการท�าการตลาดออนไลน์ใหม่ๆ และท�าธรุกจิบนความเชือ่ต่อไปนี้

หาแฟนตวัจรงิ 1,000 คน เพราะพวกเขาจะจ่ายเงนิซือ้สินค้าของแบรนด์อย่างน้อย 100 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อปี ท�าให้แบรนด์มียอดขายที่แน่นอนแล้ว 1 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี พวกเขามีความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ และยินดีบอกต่อคนรอบข้าง

แบรนด์ต้องขยายได้ ผูป้ระกอบการต้องคดิถงึเรือ่งนีเ้สมอ เพราะน�ามาซึง่ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ และ
แสดงถึงอีกก้าวความส�าเร็จของแบรนด์ วิธีการขยายแบรนด์อย่างง่ายคือ ให้คิดว่าจะขยายแบรนด์
ให้โตจากเดิม 10 เท่า จากนั้นท�าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จักด้วยการโพสต์บนโซเชียลฯ บอกต่อเพื่อน       
ส่งอีเมลแนะน�าแบรนด์ให้ลูกค้าในอนาคต

อย่าหยุดพัฒนา การพัฒนาแบรนด์ท�าให้ก้าวน�าคู่แข่ง และลูกค้าเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ        
ของผูป้ระกอบการทีอ่ยากส่งต่อส่ิงดีๆ  ให้กับพวกเขา สิง่ท่ีเรยีกว่าเป็นการพฒันาแบรนด์ เช่น พฒันา
คุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น แตกไลน์สินค้า เปลี่ยนวิธีท�าการตลาดใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เป็นต้น

มีความเชื่อเหมือนกันหรือเปล่า

AI เปลีย่นโลกเทคโนโลยเีอเชยี

แบไต๋ 4 เทรนด์ VIDEO MARKETING ปี 2562

ทศิทางอนิสตาแกรมในปีหมทูอง 3 สิง่ทีผู่ป้ระกอบการออนไลน์ต้องท�า

4

What's up
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วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
12.00 - 18.00 น. 
ชั้น 5 ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรียม 
อาคารสยามกลการ (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 4555 0802

FUTURE FOOD เจาะลึกเทรนด์ธุรกิจอาหารในอนาคต
ทิศทางธุรกิจอาหารปี 2562 จะเป็นอย่างไร
นวัตกรรมส�าคัญแค่ไหนกับธุรกิจอาหาร และท�าไม 
ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องน�ามาใช้
เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผู้ประกอบการต้องเข้าให้ถึง
ทางเลือกทางรอดของธุรกิจอาหารที่ผู้ประกอบการต้องรู้
ผ่าแนวคิดการตลาดของ 2 ผู้ประกอบการ กับการหยิบ
นวัตกรรมมาสร้างธุรกิจให้เติบโต
วิธีปรับตัวและก้าวตามกระแสอย่างไรให้ธุรกิจอยู่ยั่งยืน

ผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "FOOD INNOVATION ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม" 

เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร  
กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท อ�าพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จ�ากัด

วิริยา พรทวีวัฒน์   
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่

ไบโอเวกกี้ จ�ากัด

อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ  
รองเลขาธิการ สวทน.  

และ CEO โครงการเมืองนวัตกรรม
อาหาร (FOOD INNOPOLIS)
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ที่มา : www.slicktext.com

มองข้าม ช่องทาง

ของผู้บริโภคเลอืกทีจ่ะให้

แบรนด์ส่งข้อความพเิศษ

ส�าหรับคปูองและดิว

Welcome e-mail

สามารถสร้างรายได้ คนใช้ Facebook

Sign Up ทุกนาที

ใช้ Messenger ทุกเดือน

ในอเมริกา
ปี 2560

ระหว่างผู้ใช้กับธุรกิจถูกส่งทุกเดือน

Facebook Messenger ต่อเดือน

บน Facebook Messenger

ใช้ Facebook Audio

และ Video Call

ในแต่ละเดือน

ถูกส่งผ่าน

ข้อความ
ที่ถูกส่งต่อเดือน

มี

จะเช็กโทรศัพท์มือถือ

ทุก 30 นาที

เป็นอย่างน้อย

โทรศัพท์มือถือ

คือสิ่งแรกและสุดท้าย

ที่จะดูในแต่ละวัน

ส่งข้อความ

เพื่อติดต่อกับ

ธุรกิจที่ชอบ

ส่งข้อความ

ฟีดแบ็กสินค้า

ใช้การส่งข้อความ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

สินค้าใหม่

อีเมล
ถูกส่งในแต่ละวัน

อีเมล

ก่อน ปี 2563

ในสหรัฐฯ

ปี 2560

ในสหรัฐฯ

ปี 2563

มีการใช้อีเมลเพื่อแชร์คอนเทนต์

ไปยังโซเชียลมีเดีย

มากกว่า Promotion e-mail ทั่วไป

ของผู้บริโภค

มากกว่า

ช่องทางอื่น

6
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THE 

WORKMANSHIP

เพราะเราต้องท�างานแบบมืออาชีพ  

ไม่ใช่แค่มีอาชีพท�างาน

คู่มือเปลี่ยนโลกคนท�ำงำนยุคใหม่ให้ไฉไลกว่ำ 

ที่เคย...หนังสือที่จะพำท่ำนค้นพบควำมสุขของ 

คนท�ำงำน รวมถึงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับ

หัวหน้ำงำน เพ่ือนร่วมงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำ

ได้อย่ำงดี ด้วยสไตล์กำรเล่ำเรื่องที่สนุก แฝงมุก

อำรมณ์ด ีใช้ภำษำเข้ำยคุสมยัให้ผูอ่้ำนได้เสพควำมรู้

ไปพร้อมกับรอยยิ้ม

บัญชีต้องรู้

ฉบับยาสามัญประจ�าธุรกิจ

เมื่อบ้ำนต้องมี “ตู้ยำสำมัญประจ�ำบ้ำน” ออฟฟิศ

ก็ต้องมี “ตู้ยำสำมัญประจ�ำธุรกิจ” ถ้ำอยำกเข้ำใจ

และเท่ำทันโลกของบัญชีและภำษี “บัญชีต้องรู้...

ฉบับยำสำมัญประจ�ำธุรกิจ” คู่มือบัญชี และภำษี

ที่คุณต้องมีติดตัว พ็อกเกตบุ๊กเล่มนี้ไม่ได้สอน 

ให้คุณต้องนั่งท�ำบัญชีด้วยตัวเอง แต่สอนให้คุณ

รู้ทุกเรื่องของบัญชีและภำษี

*ควรบริโภคยำสำมัญประจ�ำธุรกิจนี้ทุกวัน 

ก่อนอำหำรเช้ำ และก่อนเข้ำนอน จนกว่ำธุรกิจ

ของคุณจะแข็งแรง

หาซื้อหนังสือได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ คิโนะคูนิยะ ร้านนายอินทร์ บีทูเอส  

และร้านหนังสือชั้นน�าทั่วประเทศ
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จากปัญหาท่ีกล่าวไปน�ามาซ่ึงแรงบันดาลใจให้หมอกอล์ฟคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างข้าวเคลือบผักรวม ภายใต้ชื่อแบรนด์             

ข้าวคุณหมอ ที่แก้ปัญหาคุณพ่อคุณแม่กังวลใจอย่างได้ผล ซึ่งกว่าจะได้ข้าวเคลือบผักรวมรสชาติอร่อยถูกใจเด็กๆ น้ัน                

หมอกอล์ฟต้องท�าการค้นคว้าและวิจัยอย่างหนักร่วมกับ ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 

กระทรวงสาธารณสุข โดยลองผิดลองถูกกว่า 5 เดือนทั้งในเรื่องของรส กลิ่น สี

ข้าวเคลือบผักรวมมี 2 สูตร คือ ข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวม น�าผักโขม แคร์รอต มะเขือเทศ ฟักทองเคลือบบนข้าวหอมมะลิ

เกรดพิเศษด้วยน�้ามันถ่ัวดาวอินคา หุงแล้วสีสวย ไม่เหม็นเขียว ไม่ขม และข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกเคลือบผักรวม                  

ผักที่น�ามาเคลือบมี 7 ชนิด ได้แก่ แคร์รอต มะเขือเทศ ฟักทอง ใบบัวบก ผักชีลาว ใบแมงลัก และโหระพา เคลือบบนข้าวกล้อง

หอมมะลิเพาะงอกด้วยน�้ามันถั่วดาวอินคา สูตรนี้คุณค่าทางโภชนาการสูง จึงเหมาะส�าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วย

“ผักแต่ละชนิดที่เลือกมาเคลือบข้าวเลือกมาจากผักที่คุณหมอแนะน�าให้เด็กๆ กิน เช่น ฟักทอง ผักโขม มะเขือเทศ ตอนแรก

ท�าออกมาสูตรเดียวคือ ข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวม เพราะเป็นข้าวที่เด็กๆ กินอยู่แล้ว ต่อมาจึงออกสูตรข้าวกล้องหอมมะลิ      

เพาะงอกเคลือบผักรวม เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวหอมมะลิ กลุ่มเป้าหมายที่มองไว้จึงไม่ใช่แค่เด็กๆ แต่มีทั้ง

คณุแม่ตัง้ครรภ์ วยัท�างานและวยัสงูอายทุีด่แูลสขุภาพ ส่วนจดุเด่นข้าวเคลอืบผกัรวมของข้าวคณุหมอคอื ใช้วตัถดุบิจากธรรมชาติ 

100 เปอร์เซ็นต์ ไม่แต่งกลิ่น สี และรสชาติ ไม่ใช้สารกันเสีย เก็บได้นาน 1 ปี 6 เดือน เพราะแพ็กในถุงสุญญากาศ หุงสะดวก 

ไม่ต้องซาวน�้า”

หลังจากข้าวเคลือบผักรวมได้การตอบรับท่ีดี หมอกอล์ฟจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเภทขนมอย่างข้าวหอมมะลิเคลือบ   

ผักรวมอบกรอบ เพื่อมาแก้ปัญหาเด็กกินข้าวยาก เพราะขนมท�าจากข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวม คุณค่าทางโภชนาการที่ได้จึง    

ไม่ต่างจากการกินข้าวเคลือบผักรวมหุง และยังกินง่ายกว่าด้วย ขนมไม่ใช้สารกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส เกลือ น�้าตาล และไม่มี        

ส่วนผสมของแป้งสาลี ไข่ นม เด็กที่แพ้แป้ง นม ไข่ และกลูเตนจึงกินได้ หายห่วง

ส�าหรับกลยุทธ์ที่หมอกอล์ฟน�ามาใช้ในการท�าให้แบรนด์ข้าวคุณหมอเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลคือ การใช้ Micro-Influencer 

ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนที่เป็นแพทย์มาช่วยโพสต์แนะน�าแบรนด์ข้าวคุณหมอในเฟซบุ๊กส่วนตัว ไม่เพียงเท่านี้ หมอกอล์ฟยังเพิ่มคุณค่า

ให้กับเพจของแบรนด์ด้วยการหยิบความรู้ด้านการฝึกวินัยในการรับประทานอาหาร ด้านโภชนาการ และแนวทางการดูแลลูก   

ด้านอื่นๆ มาแบ่งปันกับผู้ติดตาม นี่จึงท�าให้เพจข้าวคุณหมอไม่ใช่แค่พื้นที่ขายสินค้าออนไลน์ แต่ยังเป็นพื้นที่ให้ความรู้              

และพูดคุยกันด้วย

 นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งถูกปากคุณลูกและถูกอกถูกใจบรรดาคุณแม่ ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาลูกไม่ยอมกินผัก ให้ได้กิน

ข้าวแถมผักที่มีคุณค่าโภชนาการสูงไปในตัวแล้ว ยังมีสีสันสวยชวนให้เด็กๆ กินได้ง่ายขึ้น ถือเป็นอีกไอเดียที่หยิบปัญหา             

ใกล้ตัวมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและมีคุณค่าอีกด้วย 

ปราบเด็กไม่กินผัก

  www.doctor-rice.com
  doctorricethailand
  @doctorrice
  doctor.rice

ข้าวคุณหมอ

เด็กกินยาก ไม่ยอมกินข้าว ไม่กินผัก

และเลือกกินเฉพาะอาหารที่ชอบคือ

ปัญหาส�าคัญในการเลี้ยงลูก

ที่คุณพ่อคุณแม่มักเข้ามาขอค�าปรึกษากับ

หมอกอล์ฟ-พญ.กุลนิดา เต็มชวาลา

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เพราะเป็นปัญหา

ที่สร้างความกังวลใจว่า หากเด็กเลือก

กินเฉพาะอาหารที่ชอบหรือกินน้อย

จะขาดสารอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโต

ร่างกายไม่แข็งแรง ภูมิต้านทานต�่า
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เพราะตอนนีมี้เวบ็ไซต์อ-ีคอมเมร์ิซให้เข้าไปเปิดร้านเยอะมาก แต่กใ็ช่ว่า

ทกุเวบ็ไซต์จะให้ยอดขายทีพ่งึพอใจ ดงันัน้ เพือ่ไม่ให้ความหวงัในการสร้าง

ยอดขายบนเวบ็ไซต์อ-ีคอมเมิร์ซต้องพงัทลาย ศิวกร สริวิงศ์ภาณพุงศ์ 

Head of Category Management แห่ง Shopee จึงได้แนะวิธี

สร้างยอดขายให้พุ่ง คนเข้าร้านออนไลน์เพียบ ดังต่อไปนี้

หาจุดขายของสินค้าให้เจอ
นีค่อืสิง่ทีส่�าคญัมากๆ ส�าหรบัการขายของในยคุนี ้เพราะจดุขาย

ท�าให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าดีอย่างไร ท�าไมต้องซื้อจากร้านน้ี ยิ่งจุดขาย

ของสนิค้าแตกต่างจากร้านอืน่มากแค่ไหน ลูกค้าย่ิงตดัสนิใจซือ้สนิค้า

จากร้านของเราง่ายขึ้นเท่านั้น อีกทั้งยังท�าให้สินค้าจากที่ร้านเป็นที่

พดูถงึด้วย นอกจากต้องหาจดุขายให้เจอแล้ว การเลอืกสนิค้ามาขาย

กส็�าคัญไม่แพ้กนั ผูป้ระกอบการต้องเลอืกขายสนิค้าท่ีเหมาะส�าหรบัขาย

ผ่านช่องทางออนไลน์ นัน่คอื น�า้หนกัสนิค้าไม่มากเกนิไป ขนส่งสะดวก 

และไม่จ�าเป็นต้องเห็นสินค้าจริง ลูกค้าก็สามารถตัดสินใจซื้อได้

หาให้เจอว่าลูกค้าอยู่ไหน
นอกจากต้องรู้ว่าลูกค้าคือใครแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องรู้อีกว่า

ลูกค้าอยู่ในช่องทางออนไลน์ไหน เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือ

เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซใด ช่องทางไหนมีลูกค้าเยอะให้เข้าไปเปิดร้าน

ในช่องทางนัน้ก่อน ถ้าโชคดมีลีกูค้าอยูท่กุทีก่เ็ปิดร้านในทกุช่องทาง

พร้อมกันได้เลย ทั้งนี้ อย่าเลือกช่องทางออนไลน์ที่ไม่มีลูกค้าอยู่เป็น

ช่องทางแรกในการเปิดร้าน เพราะจะท�าให้รู้สึกท้อกับยอดขายทีเ่กิดขึน้

ศึกษาช่องทางที่จะไป
จะเข้าไปเปิดร้านค้าออนไลน์ในช่องทางไหนก็ควรศึกษาข้อมูล

เก่ียวกับช่องทางนั้นให้รู้ลึกรู้จริง เพื่อการใช้งานช่องทางนั้นให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งในแต่ละช่องทางจะมีการจัดกิจกรรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้น เครื่องมือที่ส�าคัญ ตลอดจนทริก

เรียกลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการได้เข้าไปเรียนรู้ เช่น 

Shopee ที่จัด Shopee University เวิร์กช็อปที่มุ่งให้ความรู้ผู้ขาย

ใน Shopee เกี่ยวกับเทคนิคการท�าการตลาดออนไลน์บน Shopee 

และยงัสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ เช่น การถ่ายภาพ การสร้างคอนเทนต์ 

และการตั้งคีย์เวิร์ดเพ่ือให้สินค้าค้นเจอง่ายไปประยุกต์ใช้กับ          

การท�าการตลาดออนไลน์บนช่องทางอื่นๆ

ตั้งราคาให้ดึงดูด
ราคาคือ สิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามายังหน้าร้านออนไลน์ สังเกต

ได้จากช่วงไหนที่มีโปรโมชันลดราคา ลูกค้าจะเยอะเป็นพิเศษ แม้ 

ในช่วงทีจ่ดัโปรโมชนั ลกูค้าอาจตัง้ใจเข้ามาทีร้่านเพยีงเพือ่ซือ้สนิค้า

โปรโมชนั แต่อย่างไรเสยี พวกเขากต้็องได้เห็นสนิค้าชิน้อืน่ท่ีขายในร้าน

และอาจสนใจทีจ่ะซือ้ ทัง้นี ้การท�าให้ลกูค้ากลบัมาซือ้สนิค้าซ�า้อกีคร้ัง

ไม่ใช่เพียงใช้ราคาเป็นตัวล่อเท่านั้น แต่สินค้าต้องคุณภาพดีด้วย 

SEO เป็นตัวช่วยส�าคญัท่ีท�าให้เว็บไซต์และโซเชียลมีเดยีของ

แบรนด์ติดอันดับต้นๆ ของการค้นหาใน Google และยังเป็น

วธิที�าการตลาดออนไลน์ทีม่ปีระสทิธภิาพมากในเรือ่งการน�าพา

ลกูค้ามาเจอแบรนด์ และกระตุน้ให้ตดัสนิใจซือ้ในทีส่ดุ ส�าหรบั

แนวโน้ม SEO ทีม่าแรงและสร้างความส�าเรจ็อย่างได้ผล มดีงันี้

คอนเทนต์มีคุณค่า
คอนเทนต์ที่ส่งผลให้เว็บไซต์และโซเชียลฯ ของแบรนด์ติด

อนัดบัการค้นหา คอื คอนเทนต์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน ไขข้อ

สงสยัต่างๆ ได้กระจ่าง คอนเทนต์ท่ีมีจ�านวนค�า 1,500 ค�าขึน้ไป

จัดว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้แสดงผลการ

ค้นหามากกว่าคอนเทนต์ทีม่จี�านวนค�าน้อยกว่า 1,500 ค�า และ

Text : Kritsana S.

ดึงดดูให้ผูค้นคลิกลิงก์ของคอนเทนต์นัน้ พร้อมทัง้แชร์ไปยงัโซเชยีลฯ 

ส่วนตัว ทั้งนี้ สืบเน่ืองจากผลการศึกษาที่ระบุว่า 20 เปอร์เซ็นต์     

ของผู้ใช้มือถือค้นหาข้อมูลด้วยเสียง และในปี พ.ศ.2563 จะมีผู้ใช้

การค้นหาด้วยเสยีงเพิม่ขึน้ 50 เปอร์เซน็ต์ โดยส่วนใหญ่ค้นหาในรปูแบบ

ของการพูดคุยสอบถามด้วยค�ายาวๆ มากกว่าค�าหลักเพียงค�าเดียว 

ฉะนัน้แบรนด์จงึต้องเขยีนค�ายาวๆ ท่ีคดิว่าลกูค้าจะใช้ในการค้นหา

ด้วยเสียงลงไปด้วย เพื่อให้ค้นเจอคอนเทนต์ง่ายขึ้น 

เว็บไซต์โหลดเร็ว
Google ประกาศอย่างเป็นทางการว่า ความเรว็ในการดาวน์โหลด

ข้อมลูในเวบ็ไซต์เป็นปัจจยัอนัดบัหนึง่ทีท่�าให้เวบ็ไซต์ตดิอนัดบัต้นๆ 

ของการค้นหาบน Google เพราะผูค้นต้องการได้ผลลพัธ์การค้นหา

อย่างรวดเร็ว และการที่เว็บไซต์โหลดเร็วยังเพิ่มจ�านวนผู้เข้า

ชมเว็บไซต์ให้สูงขึ้นด้วย

ท�า SEO ในวิดีโอ
Cisco ผู้น�าด้านไอทีและระบบเครือข่ายทั่วโลก เผย          

82 เปอร์เซน็ต์ของคอนเทนต์บนโลกอนิเทอร์เนต็ในปี พ.ศ.2564 

คือ วิดีโอ และ YouTube เป็นเครื่องมือหลักที่ผู้คนใช้ค้นหา

วิดีโอ ดังนั้น นี่จึงถึงเวลาแล้วที่แบรนด์ต้องเอาจริงเอาจังกับ

การสร้างคอนเทนต์วดิโีอเสยีที ซึง่วดิโีอท่ีได้รบัความนยิม และ

ถูกค้นหามากที่สุดคือ วิดีโอที่น�าเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อ

คนด ูและเพือ่ให้วดิโีอถกูค้นเจอง่าย แนะน�าให้ตัง้ชือ่และเขยีน

ค�าบรรยายด้วยค�าค้นหายอดฮิต 

ให้ยอดขายพุ่ง
ชุบชีวิตร้านออนไลน์

เดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ใช่เพียงกังวลเรื่องการแข่งขันกับร้านค้าออนไลน์อื่นที่ขายสินค้าจ�าพวกเดียวกัน

แต่ยังต้องมานั่งกังวลใจกับการเลือกเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซให้เหมาะสมกับร้านของตนเองด้วย

ที่พาธุรกิจติดท็อปการค้นหา
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

ในโลกนีม้เีดก็และวยัรุน่อกีมากมายท่ีสามารถท�าเงินจากการเป็น

คนวยัเดยีวกบักลุม่เป้าหมายใหญ่ทีแ่บรนด์หรอืองค์กรให้ความสนใจ 

หนึ่งในนั้นคือ โจนาห์ สติลแมน เด็กหนุ่มวัย 19 ปีจากรัฐมินนิโซตา 

สหรฐัอเมรกิา ผูร่้วมก่อตัง้บรษิทัทีป่รกึษา “Gen Z Guru” โดยอาศยั

การเป็นคนในวัยนี้มีความรู้ถ่องแท้เก่ียวกับเจเนอเรชันของตัวเอง   

มาช่วยแบรนด์ และองค์กรต่างๆ ท�าความเข้าใจกลุ่ม Gen Z          

ที่เป็นเป้าหมายขององค์กรเหล่านั้น

 นิยามของ Gen Z คือ คนกลุ่มที่เกิดหลังปี พ.ศ.2538 อายุ      

อยู่ในวัย 20 ปีเศษ ส่วนใหญ่เพิ่งจบการศึกษา และคนกลุ่มนี้             

ถกูมองว่าเป็นแรงงานส�าคญัในอนาคต โดยข้อมลูระบุ 20 เปอร์เซน็ต์

ของแรงงานในปี พ.ศ.2563 จะเป็นแรงงานกลุ่ม Gen Z และ        

คนกลุ่ม Gen Z มีบุคลิกเฉพาะตน ด้วยเหตุนี้บริษัทหรือนายจ้าง 

หรือกระทั่งเจ้าของสินค้าแบรนด์ต่างๆ ต้องท�าความรู้จักคนกลุ่มนี้

เพราะหากปฏบัิติต่อพวกเขาโดยคิดว่าคงเหมือนๆ กลุม่มิลเลนเนยีล 

ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นตรงกันข้าม  

โจนาห์ สติลแมน ก่อตั้งบริษัท Gen Z Guru ร่วมกับเดวิด       

สติลแมน คุณพ่อของเขาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Generation หรือ

กลุ่มคนในวัยต่างๆ และคลุกคลีกับการเก็บข้อมูลและท�าวิจัยมา

นานร่วม 20 ปี การก่อตั้งบริษัทนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่โจนาห์

ซึ่งตอนนั้นอายุ 16 ปีก�าลังศึกษาในชั้นมัธยมได้รับมอบหมายให้ท�า

รายงานวจิยัความหนา 50 หน้า เขาและเพือ่นเลอืกท�ารายงานเกีย่ว

กับคนกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นวัยเดียวกับเขา  

เม่ือผลงานส�าเร็จเสร็จสิ้นและส่งมอบให้อาจารย์ไปเรียบร้อยก็

ถูกน�าไปเผยแพร่ในนิตยสารต่างๆ เช่น ไทม์  นิวยอร์กไทมส์ และ 

ฟาสต์ คมัปาน ีรวมถงึหลายสือ่ ด้านโจนาห์เองกพ็บว่า เขาเริม่ต้องการ

เกี่ยวกับโครงการผู้บริหาร บริษัท Intuit บริษัทซอฟต์แวร์การเงิน    

ก็ปรึกษาด้านกลยุทธ์การจ้างงาน กระทั่งทีมอเมริกันฟุตบอล                 

เอน็เอฟแอล Minnesota Vikings ก็จ้างโจนาห์มาช่วยดูการตลาดว่า

ท�าอย่างไรจึงจะพิชิตใจคนดูที่เป็นกลุ่ม Gen Z ยังไม่นับรวมลูกค้า

รายอื่นอีกมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ทาร์เก็ต บริษัทสามเอ็ม 

บริษัทดีลอยต์ และอื่นๆ

ในการท�างาน โจนาห์ได้รับค่าจ้างจากการเป็นวิทยากรบรรยาย 

12,000-25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนโครงการวิจัยอยู่ที่โครงการละ 

50,000 ดอลลาร์ฯ ขึน้ไปแล้วแต่หวัข้อ คณุพ่อของเขาอาจขดัใจเลก็น้อย

ทีลู่กชายไม่เรียนต่อในข้ันอุดมศกึษา แต่ส�าหรับโจนาห์แล้วเขาพร้อม

ที่จะเสี่ยง มองว่ายุคนี้เป็นยุคของการท�าเงินจาก Gen Z ซึ่งเป็นคน

เจเนอเรชันที่ทรงอิทธิพลมากกว่าดาราทีวีเสียอีก เพราะคนกลุ่มนี้

เตบิโตมาพร้อมเทคโนโลย ีสมาร์ทโฟน และ Wi-Fi พวกเขาเสพตดิโซเชยีลมเีดีย 

เจ้าของแบรนด์จะได้จากการโพสต์รวัๆ ของ Gen Z มากกว่าจากการ

ลงโฆษณาทางทีวด้ีวยซ�า้ 

บรษิทัเอกชนและองค์กรหลายแห่งเริม่ศกึษา Gen Z เพือ่ปรบัตัว

เกีย่วกบัการท�างาน แต่จ�านวนมากยงัไม่เฉลยีวใจเกีย่วกบัคนกลุม่น้ี 

ผลกระทบและการปะทะระหว่างเจเนอเรชันอาจเป็นเรือ่งใหม่ ตอนนี้

ทีเ่พิง่ตระหนกักนัคอื Gen Z เป็นกลุม่ทีม่กี�าลงัซือ้สงูและยงัมอีทิธพิล

ต่อการจับจ่ายของคนรุ่นพ่อแม่อีกด้วย ส�าหรับโจนาห์งานต่อไป     

ในอนาคตทีค่าดว่าจะท�าเงินเข้าบรษัิท Gen Z Guru เหน็จะเป็นการ

เลอืกตัง้ทัว่ไปของอเมรกิาทีจ่ะมข้ึีนในปี พ.ศ.2563 และกลุม่ Gen Z 

จะมสิีทธใินการลงคะแนนเป็นครัง้แรก เชือ่ว่านักการเมอืงทีล่งสมคัร

รับเลือกตั้งก็ไม่ควรพลาดที่จะท�าคะแนนจากผู้ลงคะแนนเสียงกลุ่ม 

Gen Z ที่มีมากเกือบ 90 ล้านคน 

ศึกษา Gen Z อย่างเจาะลึก จึงปรึกษากับบิดาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ 

เดวดิซึง่ท�างานเป็นทีป่รกึษาด้านเจเนอเรชนัให้กับบรษัิทต่างๆ จงึช่วย

ลูกชายหาทนุเพ่ือท�าวิจัยอีกรอบเก่ียวกับคุณสมบัตเิฉพาะของคน Gen Z  

ในการท�าวิจัยรอบนี้ เดวิดลงมือช่วยโจนาห์ด้วย โดยร่วมกับ 

“สถาบนัเพิม่ผลผลติองค์กร” (Institute of Corporate Productivity) 

ท�างานวิจัยออกมา 3 ชิ้นด้วยกัน และอีกชิ้นเป็นการส�ารวจระดับ

โลกเกี่ยวกับที่ท�างานของ Gen Z และเทรนด์ตลาด ในการท�าวิจัย

ครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลจากซีอีโอและผู้บริหารนับร้อยๆ คน รวมถึง

บุคคลมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ เช่น โอปราห์ วินฟรีย์, มาร์ค คิวบัน 

ซีอีโอหมื่นล้าน, แอชตัน คุชเชอร์ นักแสดงฮอลลีวู้ด และ ดารา   

คอสโรว์ชาฮี ซีอีโออูเบอร์ 

ผลงานการวจิยัออกมาในรปูหนงัสอืชือ่ “Gen Z @ Work : How 

the Next Generation is Transforming the Workplace” ซึง่ตีพมิพ์

เม่ือปี พ.ศ.2560 ช่วงทีโ่จนาห์เรียนอยูช้ั่นมัธยมปลายปีสุดท้าย และได้

ฝึกงานทีบ่ริษัท เจเนอรัล มิลส์ เพือ่ศึกษาเกีย่วกับเทรนด์ขนมของวยัรุ่น 

หนังสือท่ีเขาร่วมกันท�ากับบิดาเมื่อวางแผงกลายเป็นหนังสือ Best 

Seller เล่มหนึ่ง โจนาห์ตัดสินใจยังไม่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 

และหันมาเปิดบริษัท Gen Z Guru เพื่อช่วยให้บริษัท องค์กร และ

แบรนด์ต่างๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับคน Gen Z มากขึ้น 

ธรุกจิของโจนาห์เกีย่วข้องกบัการรบัท�าวจิยัหวัข้อ Gen Z ศกึษา

เทรนด์ Gen Z และเดนิสายเป็นวทิยากรบรรยายเรือ่ง Gen Z โจนาห์

ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในวิทยากรที่อายุน้อยสุดที่เชี่ยวชาญด้านนี้ แม้จะ

เพิ่งด�าเนินธุรกิจไม่นานแต่ก็มีบริษัทและองค์กรใหญ่ให้ความไว้ใจ

จ้างงาน เช่น LinkIn โซเชียลเน็ตเวิร์กด้านอาชีพการงานที่ใหญ่สุด

มีสมาชิกเกือบ 200 ล้านคนก็เชิญโจนาห์ไปพูด และขอค�าปรึกษา

ธุรกิจเด็กมัธยม
ที่ให้ค�ำชี้แนะเรื่อง Gen Z

คงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทเกมหรือผู้ผลิตของเล่นเด็ก

ที่เวลาต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ก็มักว่าจ้างเด็กที่มีความช�านาญด้านนั้นๆ

มาช่วยทดลองสินค้าให้ โดยยอมฟังความคิดเห็นแต่โดยดี

แน่นอนว่าการใช้ผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นคนวัยเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมาย

ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เล็งไว้นั่นเอง
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Passion Make

กานต์พิชชา เกียรติขจรฤทธิ์

Creator
ExpEriEncE

หากยุคนี้

การตัดสินใจซื้อของคน

มาจากอารมณ์ มากกว่า เหตุผล

การขับเคลื่อนธุรกิจ

ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์

กลายเป็นเสน่ห์และจุดขายของธุรกิจ

ในยุคที่ดิจิทัลครองเมือง
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Interview

พีช-กานต์พิชชา เกียรติขจรฤทธิ์ อาจโชคดีท่ีเธอได้รับโอกาส    

ท่ีเปิดกว้างในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ร�่าเรียนมาผสมผสานกับ

การท�าธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจให้กับลูกค้า               

ในต�าแหน่ง Manager Head of Project ของ Divana Spa แต่

เหนือกว่าความโชคดคีอืฝีมือทีเ่ธอมกัจะใช้ความรูส้กึและพลงัความคดิ

สร้างสรรค์น�าทางเพื่อสร้างความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเสมอ 

ล่าสุดเธอเนรมิตคาเฟ่มวลดอกไม้ที่แตกต่างท�าให้ Divana 

Signature Cafe กลายเป็นหมุดหมายใหม่ที่ต้องไปนั่งชิว ชิว ชิม

อาหารรสเลิศที่ถูกจัดแต่งอย่างสวยงามจนกลายเป็น Talk of the 

Town มาแล้ว และก�าลังได้รับโจทย์ใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมเรื่อยๆ    

ซึ่งเธอก็พร้อมที่จะสนุกกับการคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตาม     

แบบฉบับของเธอเอง 

อยากให้เล่าถึงท่ีมาทีค่ณุเข้ามาท�า Divana Signature 
Cafe ได้ยังไง

โปรเจกต์ Divana Signature Cafe คือพีชมาต่อยอดธุรกิจ     

ของอากู๋ (พัฒนพงศ์ รานุรักษ์) หนึ่งในผู้ก่อตั้งดีวาน่าสปา) พีช      

เรียนจบสถาปัตย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัยก่อนเวลาที่          

ดีวาน่าสปาจะรโีนเวตแต่ละสาขา เขาจะให้พชีช่วยดวู่าอยากท�าห้อง

ประมาณไหน หรือมีแพ็กเกจจิ้งก็จะส่งมาให้ดูอยากแก้แบบไหน    

คือพีชจะดูทางฝั่งดีไซน์มาตั้งแต่เป็นดีวาน่าสปา อากู๋บอกพีช         

เป็นคนทีเ่ข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เขาชอบอะไร เหมอืนเขาอยูส่ายธรุกจิ

จ๋ามากก็จะคิดแต่ในมุมธุรกิจว่าต้องเป็นแบบนี้ๆ แต่พีชเป็นเด็ก

อาร์ต จะมาฝ่ังท่ีตรงข้ามทกุอย่าง ซึง่พชีจะพอจบัได้ว่าคนชอบอะไร 

ที่ Divana Signature Cafe พีชท�าทุกอย่างต้ังแต่เริ่มต้น          

เกดิจากว่าอากูพ๋ยายามจะให้พชีเข้ามาท�าดวีาน่าสปา แต่ด้วยความที่ 

ดีวาน่าสปาเขาท�ามา 17 ปีแล้ว ดังนั้น พีชน่าจะท�าอะไรที่คู่ขนาน

หรอืต่อยอดออกไปดกีว่า ตอนน้ันอากูเ๋ขาได้พืน้ทีท่ีเ่ซ็นทรลัเวร์ิลมา 

เขาอยากขายผลิตภัณฑ์ของดีวาน่า แต่ทางเซ็นทรัลต้องการให้ท�า

คาเฟ่ด้วย ก็มาคุยว่าจะท�าคาเฟ่ยังไง พีชจะท�าไหม พีชเลยเสนอ      

ไอเดยีว่าอยากท�าให้คนรู้จกัสปา รู้จกัคาเฟ่ ผ่าน Divana Signature 

Cafe คือคนชอบไปคาเฟ่ เพราะต้องการไปชิว ชิว ผ่อนคลาย แต่

จริงๆ แล้วไม่ผ่อนคลายหรอก มาถึงทุกคนก็เลือกมุมหยิบโทรศัพท์

มาถ่ายรูป แต่พีชจะท�าให้คาเฟ่แห่งนี้ผ่อนคลายให้ได้ น่ันคือ         

คอนเซปต์แรกที่คิด 

พีชจ�าได้ว่ากู๋ตี๋กู๋ตง (พัฒนพงศ์ รานุรักษ์ และธเนศ จิระเสวก

ดิลก) อยากสร้างสปาที่ผ่อนคลายจริงๆ ตอนเริ่มต้นเลือกบ้าน        

โบราณๆ จะได้เหมือนในนวนยิายเรือ่งทวภิพ ทีผู่ห้ญงิคนหนึง่หลุดไป

ในอดีต มาท�าเป็นสปาทีไ่ด้พกัจรงิๆ ซ่ึงคาเฟ่เรากอ็ยากได้คอนเซปต์นัน้ 

ก็เลยมานั่งคิดว่าอะไรที่ใกล้ตัวที่สุด แล้วที่เห็นคือการเปลี่ยนแปลง

แต่ก่อนเวลาไปออกก�าลงักายเพือ่นจะชวนไปฟิตเนสซึง่อยูใ่นตกึสูง 

แต่เดี๋ยวนี้ชวนกันไปสวนลุม ไปวิ่งไปขี่จักรยาน พอเมืองโตคนก็     

กลับไปหาธรรมชาติ เลยมองว่าถ้าเราเอาสวนทั้งสวนไปไว้ในห้าง

สรรพสินค้า ก็จะเป็นสวนกลางห้างฯ คนเราต้องการการพักผ่อน 

มาช้อปปิงแต่ยังช้อปไม่เสร็จเหนื่อยก็มานั่งพักหน่อย เลยเอาสวน

จริงๆ มาไว้ที่คาเฟ่ 

Touch Point ของดีวาน่าคือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส พีชจึง

ใส่เข้าไปในคาเฟ่นี้ด้วย ซึ่งมีซีรีส์หนึ่งที่เรียกว่า 4 Element คือ       

ดิน น�้า ลม ไฟ พีชเลยใช้ดิน น�้า ลม ไฟ เปลี่ยนพฤติกรรมคน       

ทุกอย่างที่อยู่ในคาเฟ่ ไม่ต้องการคาเฟ่ดอกไม้ที่เดินเข้ามาแล้ว      

เป็นดอกไม้ ถ้าท�าแบบนั้นทุกที่ก็ท�าได้ เราต้องการคาเฟ่ดอกไม้      

ที่สร้างประสบการณ์ทุกอย่างให้กับลูกค้า

ฉะนั้นถ้าเข้ามาที่ Divana Signature Cafe จะเห็นก้อนน�้าแข็ง

มีอ่างล้างมืออยู่ ตรงนั้นคือธาตุน�้า คอนเซปต์ง่ายๆ คือบางทีเรา

ช้อปปิงมามอืเราก็อาจจะเลอะแล้วจะเข้าไปรบัประทานอาหาร เราก็

ล้างมือก่อน พอเข้ามาถงึเราเสยีพืน้ทีเ่ยอะมากเพือ่ท�าอโุมงค์ดอกไม้ 

ไม่ใช่มาถงึแล้วนัง่เก้าอี ้แล้วพืน้ตรงนัน้เลอืกกระเบือ้งเพือ่ให้เดนิแล้วรูสึ้ก

เหมือนเดินเอาต์ดอร์ เป็นธาตุดนิ ส่วนทีน่ัง่สามารถมองเหน็ชัน้ 1 ได้ 

คือตรงนั้นเป็นที่โล่งหน่อยเป็นธาตุลม แล้วในครัวก็คือธาตุไฟ  

กับผลงานชิ้นแรกคุณพอใจแค่ไหน 

ในมมุของพชีคอืพอใจมากทีส่ดุ เพราะนัน่คอืงานแรกทีท่�าตัง้แต่

เริ่มต้นแล้วเราพยายามมากที่สุด เป็นการท�างานท่ีมีทุกอารมณ์      

ทั้งสนุก เครียด กดดัน ตื่นเต้น แล้วทุกอย่างไม่ได้สวยงามราบรื่น

ไปหมด เปิดวนัแรกพชีตัง้ใจว่าจะมคีนมานัง่ประมาณ 30 คน เตรยีม

อาหารไว้เท่านั้น เพราะร้านไม่ได้โปรโมตอะไรเลย แล้วตั้งใจว่า     

ถ้ามีคนเข้ามาพีชจะเข้าไปคุยกับทุกโต๊ะ แต่สรุปร้านเปิดวันแรกวัน

อาทิตย์มีคนมาเป็น 100 คน แล้วมีคนยืนรอคิวโดยที่ไม่รู้จักร้านเรา

มาก่อน แต่เขาได้กลิ่นเพราะเราเอา Room Fragrance ไปวางไว้ 

คนมาตามกลิ่นหอมนั้น แล้วพอเขาเห็นร้านเขาเลยยืนรอ 

แต่ปัญหาคือโต๊ะหนึ่งรออาหารนานเป็นชั่วโมง เครียดมากต้อง

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า พีชต้องเข้าไปคุยทุกโต๊ะขอโทษทุกโต๊ะ แจก

แฮนด์ครีม แล้วกู๋ต้ีก็วิ่งแจกแชมเปญ ทุกคนในบ้านคุณพ่อคุณแม่  

มาช่วย คนต่อคิวยาวเราดีใจ แต่ที่ท�าอาหารไม่ทันเราก็เครียด 

แล้วพชีเครียดมากกลับบ้านบอกแม่ไม่ไหวแล้วมนัไม่เป็นอย่างท่ีคิด 

แม่พูดค�าหนึ่งว่าพีชเครียดเพราะคนเยอะ ดีกว่าเครียดเพราะไม่มี

คนนะ ฟังแล้วเออ! ก็จริงเราต้องพยายามต่อไป สิ่งที่ท�าคือค่อยๆ 

แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น อาหารช้าเราจะท�ายังไงให้เร็วขึ้น ก็มีการ

เซตระบบครัวกลางขึ้นมา อากู๋บอกว่าเราต้องลงไปดูแล้วเราจะรู้ว่า

ปัญหาคืออะไร เลยลองลงไปท�าเองทีละจุด ไปเป็นพนักงานเลย     

เช่น อาหารช้าท�าไมช้าก็ในเมื่อเราจัดหน้าตาอาหารถ่ายรูปแปะที ่  

ผนงัแล้ว วนันัน้ใส่ชดุพนกังานแล้วลงไปท�าดท่ีูครวั พอไปอยูต่รงนัน้

กเ็หน็ว่ามันยุง่จรงิๆ เลยต้องไปช่วยจดัระบบใหม่ให้เขาท�าอะไรก่อน

หลังตามล�าดับ 1-2-3 แล้วมันก็ค่อยๆ ใช้เวลาน้อยลง จนตอนนี้     

ไม่ถึง 10 นาทีเสร็จแล้ว 

หรอืท�าไมเกบ็จานแล้วมนัแตกบ่อยจงั ลองไปเก็บจานกบัเขาบ้าง 

กเ็ข้าใจแล้วจานหนกัมากใช้ทองเหลืองขนาดนี ้งานเกบ็จานเป็นงาน

หน้าร้านที่เห็นชัดมันมีขั้นตอนการเก็บเลยไปให้พี่คนหน่ึงมาช่วยดู 

เขามาสอนว่าควรเอาจานไหนซ้อนจานไหน ช้อนควรรวบอยู่จาน

เดียวแล้วเอาไว้บนสุด ทุกอย่างจะอยู่แค่มือเดียว พอเรารู้วิธีก็มา

สอนพนักงานต่อ หรือด้วยความที่เราใช้ทองเหลืองซึ่งจะใช้เครื่อง

ล้างไม่ได้ ดูแล้วน้องๆ ล้างไม่ถูกพีชเลยไปโรงงานทองเหลืองกับ   

คนยุคนี้

ต้องการประสบการณ์

ลองดูนะสมัยนี้

เทปไม่มี ซีดีไม่มี คนไปดูยูทูบ

แต่อย่างหนึ่ง

ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน

จนถึงปัจจุบันคือคอนเสิร์ต

เพราะคนต้องการ

อยู่ในบรรยากาศนั้น 

อยากได้ประสบการณ์ตรงนั้น 

สุดท้าย

ประสบการณ์

ยังต้องอยู่กับเรา
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คณุแม่ไปถามเขาว่ามนัล้างยงัไงคะ เขาสาธติให้ดตู้องใช้น�า้มะขาม

แล้วใช้แปรง เราก็อัดคลิปมาสอนน้องๆ อีกที พีชเป็นคนละเอียด

เลยจะต้องลงไปดูทุกขั้นตอน  

พอเห็นสิ่งที่ท�ำมำกับมือประสบควำมส�ำเร็จ               
คุณรู้สึกยังไง

มันอาจจะประสบความส�าเร็จส�าหรับพีช แต่ในเชิงธุรกิจยังแค่

เริ่มต้น เพราะตอนที่ท�าพีชต้องการให้ลูกค้าเห็นเราในแบบที่ไม่เคย

เห็นจากท่ีอื่น ภาพเดียวในหัวคือร้านน้ีจะขายได้ แต่อย่าถามว่า     

จะขายได้เท่าไหร่ อย่ามาเป็นตวัเลข ขอมาเป็นความรูสึ้ก พชีเช่ือว่า

คนเราซ้ือของด้วยความรูส้กึไม่ใช่เหตุผล ในเมือ่ทุกคนใช้ความรูส้กึ

ตัดสินใจ เราก็ใช้ความรู้สึกท�างาน  ถ้าเปิดคาเฟ่ร้านหนึ่งแล้วมา

จ�ากัดว่าควรใช้งบประมาณเท่านีพ้อนะ ถ้าท�าแบบนัน้ร้านเราก็เหมือน

ร้านอื่น ซึ่งถ้าพีชไปนั่งร้านคนอื่นแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนร้านเราเลย 

ก็ไม่มีความสุข การใช้เงินอาจจะมากกว่าคนอื่นก็จริง แต่สิ่งที่ได้

กลับมาตอนนี้คือยอดขายผลิตภัณฑ์สปาเพิ่มสูงสุดในรอบ 17 ปี

ของดีวาน่า เป็นเรคคอร์ดใหม่เลย ซึ่งเป็นผลจากคาเฟ่แห่งนี้  

  

แสดงว่ำคำเฟ่ท�ำให้คนรูจ้กัแบรนด์ของดีวำน่ำมำกขึน้ 
ในมุมทีเ่ราอยากได้เรือ่ง Brand Awareness  ก็ได้อย่างนัน้จรงิๆ 

นอกเหนือจากนี้ยังมีสองธนาคาร คือ SCB ให้เราไปจัดเลาน์จท�าให้

กบั SCB FIRST ส่วนอกีธนาคารก�าลงัจะลอนช์เรว็ๆ นี ้ ซึง่หมายความว่า

เราไม่ต้องให้คนมาหาเรา เราเป็นฝ่ายไปหาเขาได้นะ แล้วทั้งสอง

ธนาคารเขียนเงื่อนไขเลยว่าเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์มาวางได้  

ลูกค้า Private Banking เขาก็เป็นลูกค้าดีวาน่า สปา แต่ไม่รู้จัก 

หรือไม่เคยมาคาเฟ่ นี่เราไปหาเขาแล้วก็เป็นโอกาส นอกจากนี้ มี

คนตดิต่อให้ท�าแคทเทอร่ิงเยอะมาก แล้วด้วยความส�าเร็จของ Divana 

Signature Cafe ท�าให้ทางห้างฯ ไว้ใจเรา เขารู้แล้วว่าเรากล้า ให้

พื้นที่เราเปิดคาเฟ่อีกแห่งคือ Divana forRest Cafe ที่ชั้น 1           

ซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่ท�าเหมือน Divana Signature Cafe

2 ร้ำน ในที่เดียวกันคุณไม่กลัวว่ำจะแย่งลูกค้ำ
กันเองเหรอ

  เวลาเดินห้างสรรพสินค้าเคยคิดไหมว่าแต่ละชั้นไม่เหมือนกัน 

แต่ละชั้นจะมีเรื่องของตนเอง อย่างเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่

ต่างชาติเยอะมาก เขามานั่งรอร้านนารายา แล้วเดินออกไปกินฟูด

คาราวานข้างนอก ข้ามมาจากประตูน�้า ชั้น 2 เป็นแฟชั่นคนจะเดิน

น้อยกว่า แต่เดินแล้วซื้อ และชั้น 2 ทะลุมาจาก BTS ก็จะมีความ

พเิศษของเขาเอง ส่วนชัน้ 3 จะเริม่มคีนไทยเยอะขึน้เพราะมอีอฟฟิศ 

คือทุกชั้นมีเรื่องของตัวเอง 

ทีนี้ทางห้างฯ เขาเห็นความพยายามของเราตอนท�า Divana 

Signature Cafe ว่าดึงแทรฟฟิกคนเข้าห้างฯ ได้ ก็เลยให้พื้นที่เรา

มา ซึ่งพีชชอบออกไปเดินดูตรงฟูดคาราวานด้านนอก ที่ขาย           

ไก่ทอด หมูย่าง ต่างชาติเยอะมากร้อนก็ร้อน ก็คิดว่าชั้นนี้แหละ    

คนเยอะขายได้ พีชจะท�า Luxury Street Food เป็นคอนเซปต์ที่   

ดวีาน่าจะพาเข้าป่า เป็นอาหารง่ายๆ ท่ีท�าให้ดพูเิศษขึน้ด้วยพรเีซนเทชัน่

และคุณภาพของอาหาร คนกินก็รู ้สึกว่าได้กินของคุณภาพ              

แต่ยงัมรีสชาตขิอง Street Food อย่างพชีชอบกนิปลาหมกึร้านหนึง่

แล้ววันหนึ่งเห็นที่เขาเก็บปลาหมึกเลยคิดว่านั่นจะเป็นวันสุดท้าย     

ที่กินแล้ว แล้วคอนเซปต์เราเข้าป่า เราจะใช้ครกหิน สะเต๊ะไก่จะ
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เสิร์ฟพร้อมกับไฟ  โป๊งเหน่งที่เจอในงานวัดเราไม่ใส่ไส้กรอกสีแดง

แต่จะใส่ไส้กรอกคณุภาพ ไส้แซลมอนแทน ซ่ึงพชีจะออกแบบเองว่า

อาหารแต่ละชนิดจะเสิร์ฟดว้ยอะไร เพราะสดุท้ายเชื่อว่าคนเราเสพ

ด้วยตาก่อน ถ้าอาหารสวย ดูดี รสชาติก็จะตามมาเอง  

ทรำบว่ำโปรเจกต์ของคณุได้รบัรำงวลัจำก CPNlead
 ตอนเรียนคอร์ส CPNlead ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งเป็น

คอร์สส�าหรับผู้ประกอบการ พีชลองเอาคอนเซปต์ Divana forRest 

Cafe ไปใช้จริงๆ เพราะคอร์สนี้จะให้เราได้ทดลองตลาดจริง ได้

ศึกษากลุ่มผู้บริโภคจริง แล้วจะมีการคัดเลือกหาผู้ประกอบการดี

เด่น โดยเขาให้พื้นที่เซ็นทรัล อีสต์วิลล์มาแล้วให้เราคิดว่าจะขาย   

โปรดกัต์ใหม่อะไร ทแีรกพชีคดิว่าเอาโมเดลของ Divana Signature 

Cafe ไปท�าได้เลย แต่พอไปถึงเห็นกลุ่มลูกค้าเห็นสถานที่มันไม่ได้

เป็นอย่างทีค่ดิ คอืกลุม่ลกูค้าคนไทยมเีงนิกจ็รงิแต่ไม่ใช่คนไทยทีจ่ะ

มานั่งกินขนมอะไรอย่างน้ีทุกวัน พีชเลยกลับมานั่งคิดว่าแสดงว่า

แบรนด์ดีวาน่าไม่ได้ไปได้ทุกๆ ที่ แล้วอะไรจะท�าให้ดีว่าน่าไปได้    

ในทุกที่ สุดท้ายเลยได้ข้อสรุปว่าดีวาน่าก็คือดีวาน่า จะอยู่ตรงไหน

ก็ได้ เพียงแค่เราปรับแบรนด์ให้เข้ากับสถานที่ พีชเลยเลือก            

คอนเซปต์ Divana forRest Cafe ไปลองท�าที่เซ็นทรัล อีสต์วิลล์  

4 วัน เพราะคิดว่าคอนเซปต์นี้น่าจะเหมาะกับสถานที่ เราขายหมู

ป้ิงแต่จะใช้หมคูณุภาพและจดัแต่งสวยงามไม่เหมอืนใคร ปรากฏว่า

ด้วยงานนั้นท�าให้พีชเข้ารอบ 9 คนสุดท้าย แล้วต้องพรีเซนต์         

โปรเจกต์ต่อ ซึ่งคราวนี้ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขที่พีชไม่ถนัดด้วย 

สิ่งท่ีพีชท�าคือให้น้องท่ีบริษัทมาสอนเรื่องตัวเลขการเงินการบัญชี

ทั้งหมด สุดท้ายสรุปแล้วพีชได้ท่ี 1 ของรุ่น ซึ่งอากู๋ไม่คิดว่าพีช       

จะได้ที่ 1 เพราะคนท่ีเรียนรุ่นเดียวกับพีชเป็นเพื่อนๆ อากู๋ พีช        

มีโอกาสถามอาจารย์ว่าท�าไมพีชถึงได้รางวัล อาจารย์บอกเพราะ   

พีชมีสิ่งที่คนอื่นไม่มี แล้วข้อที่พีชไม่มีพีชสามารถสร้างขึ้นมาได้ คือ

ผู้ประกอบการ 9 คนที่เข้ารอบ 8 คนเก่งโอเปอเรชั่น เก่งระบบ     

เก่งตัวเลขเพราะเขาเป็นนักธุรกิจ สิ่งที่เขาต้องท�าคือการคิด           

คอนเซปต์ แต่พีชมีแต่คอนเซปต์แต่ไม่มีตัวเลข แล้วในความไม่มี

ตัวเลขนั้นพีชยังหาคนมาสอนได้ แต่การคิดคอนเซปต์มันยาก           

ที่จะมีคนมาสอนให้คิดเป็น

จำกประสบกำรณ์คณุมองว่ำคนยคุนีเ้ขำต้องกำรอะไร 
คนยุคนี้ต้องการประสบการณ์ ลองดูนะสมัยนี้เทปไม่มี ซีดีไม่มี 

คนไปดูยูทูบ แต่อย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันคือ

คอนเสร์ิต เพราะคนต้องการอยูใ่นบรรยากาศนัน้ อยากได้ประสบการณ์

ตรงนั้น สุดท้ายประสบการณ์ยังต้องอยู่กับเรา อย่างพีชเอาผลิต

ภัณฑ์สปาไปวางไว้ทุกโต๊ะ ระหว่างรออาหารลูกค้าก็เอามาทาเล่น

แล้วกลายเป็นเราได้ลูกค้าจากคาเฟ่มาซื้อผลิตภัณฑ์สปาเยอะข้ึน 

พีชต้องการให้เขารู้ว่าทาไปแล้วไม่เหนียว ยิ่งกว่านั้น ถ้าเราทาที่

เป็นกล่ินสังเคราะห์แล้วรับประทานข้าวไปด้วยเราจะเริ่มเวียนหัว 

แต่ผลิตภัณฑ์ของดีวาน่าเป็นออร์แกนิก น่ีคือประสบการณ์เล็กๆ 

น้อยๆ ที่เราพยายามแทรกเข้าไปในร้าน 

หรืออย่าง สโคนของดีวาน่าดังมากตั้งแต่อยู่สุขุมวิท 35 คนมา

เข้าแถวเพื่อซื้อสโคน แต่พอเราเอามาที่ Divana Signature Cafe 

ตอนท�า Test Run ก็เอาสโคนใส่จานแล้วมีเนยกับแยมมา 2 ถ้วย 

ไม่มีใครพูดถึง ไม่มีแม้กระท่ังค�าชมหรือค�าติ ซึ่งไม่รู ้ว่าชอบ              

หรือไม่ชอบ พีชก็พยายามนั่งดู คืนนั้นนั่งอยู่จนห้างฯ ปิด แล้วลอง

เปลี่ยนใหม่ใช้ถาดทองเหลืองซึ่งเป็นถาดขนมครกแล้วเอาสโคน     

ใส่ไปสองชิ้น เอาครีม แยมใส่ช่องที่เหลือ ก็ใส่อัลมอนด์ Test Run 

วนัที ่ 3 โอ้โห! ลูกค้ามาเลยสโคนอร่อยมากค่ะ เลยรู้ว่าพรเีซนเทชัน่ 

ท�าให้คนตืน่เต้น การทีเ่ราเอาถาดขนมครกมาใส่แค่นัน่คนกเ็ริม่สนใจ

แล้ว สุดท้ายคนเราให้ตากินก่อนปากตลอด ก็เลยมีไอเดียว่าเรา     

ท�าอะไรแปลกๆ ก็ได้ พีชเอาตราชั่งโบราณมาท�า Afternoon Tea 

พีชไปร้านบ้านทองเหลืองวันแรกบอกเขาว่าอะไรที่เป็นของโบราณ

ไม่ใช่ที่คนมาส่ังให้ผลิต เอามาตั้งให้ดูหน่อย แล้วพีชก็เอามาเรียง

จดัล�าดบัความสงูต�า่ เขาถามเอาไปท�าอะไร บอกเอาไปท�า Afternoon 

Tea เขาบอกเอาไหมพี่มี 3 ชั้น พีชว่าไม่เอาจะเอาอย่างนี้ เขาบอก

น้องก็แปลกดีนะ ดีครับเราไม่ตามใครดี พีชแค่อยากให้คนเห็น      

ในสิ่งที่คนโบราณของคนไทยใช้ 

คุณเป็นคนที่ใช้ Creativity ในกำรท�ำงำนสูง
คุณมีวิธีสร้ำงสิ่งเหล่ำนี้ได้ยังไง 

ด้วยความเป็นคนช่างสังเกต  ตั้งแต่เด็กเวลาพีชไปเดินส�าเพ็ง

กับคุณแม่เพื่อหาของมาท�าต่างหูเอง ก็จะมีคนชมว่าดีจังสวยจัง     

เลยคิดว่าอะไรที่เราเลือกคนจะชอบ เราเลยใช้ความชอบของเรามา

ท�างาน แล้วพีชจะชอบสังเกต สมมติไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนๆ ก็จะ

ดวู่าเพือ่นสัง่อะไรกนั ไปช้อปปิงเขาจะแต่งตวัประมาณไหน ซือ้อะไร

กนั หรอืเวลาไปห้างสรรพสนิค้าดวู่าเขาเอาอะไรมาขาย ดแูม้กระท่ังว่า

คนไม่ซ้ืออะไร แล้วคุณแม่จะคอยชี้ให้ดูตลอดว่าพีชเห็นอันนี้ม้ัย     

ส�าเพ็งก็มีนะ แล้วเราก็ไปดูว่าส�าเพ็งราคาต่างกันเกินครึ่ง พีชจ�าได้

ขึ้นใจเลยสร้อยคอรูปไมโครโฟน ที่ส�าเพ็งราคา 200 บาท ในห้างฯ 

ขายอยู่ 2,000 บาท ก็เลยรู้ว่าของที่ส�าเพ็ง 10 อย่างเขาเลือกมา       

2 อย่าง บวกราคาแล้วไปขายในห้างฯ แล้วพีชจะคดิออกว่าของช้ินนี้

น่าจะบวกราคาได้แล้วคนจะซื้อ หรือของชิ้นนี้สามารถท�าอะไร       

ได้อีก แล้วจะสร้างมูลค่าได้ 

พีชเป็นคนชอบคิดอะไรที่ไม่เหมือนใคร หลังจบปริญญาตรี        

พชีท�างานอยู ่2 ปี แล้วไปเรยีนต่อ Fashion Entrepreneurs ทีอ่งักฤษ

เป็นคอร์สทีต้่องท�าโปรเจกต์ พชีเลอืกท�าโปรเจกต์โรงแรมทีเ่ป็นแฟชัน่ 

คือพีชชอบเท่ียว ชอบแฟช่ัน แล้วเรียนสถาปัตย์ ไม่เข้าใจว่าเวลา   

ไปเทีย่วบอกว่าเราจะไปชวิแต่ไม่เหน็ชวิเลยต้องเตรียมเสือ้ผ้า หามมุ

ถ่ายรูป เหน่ือยมาก เลยคิดว่าต้องท�าโรงแรมที่ทุกมุมถ่ายรูปได้       

ใช้คอนเซปต์ว่าทุกที่เป็นรันเวย์ แต่มากกว่านั้นคือ คุณไม่ต้องเอา

เสื้อผ้าไป เพราะคุณอาจจะไม่ได้สวยในชุดน้ีแค่น้ัน อาจจะสวย      

ได้มากในชดุอืน่ ท�าไมไปทะเลต้องใส่กางเกงขาสัน้กบัเส้ือยืด รู้ไหม

เชื่อว่าคนเรา

ซื้อของด้วยความรู้สึก

ไม่ใช่เหตุผล

ในเมื่อทุกคน

ใช้ความรู้สึกตัดสินใจ

เราก็ใช้ความรู้สึกท�างาน
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คุณอาจจะใส่ Maxi Dress แล้วอาจจะสวยมาก แล้วจะมาเสียเงินท�าไม เลยเสนอไอเดียที่เป็นแพ็กเกจ  

คือเราจะเอาเสื้อผ้าแบรนด์ดีๆ มาให้ถ่ายรูป หรือจะซ้ือก็ได้มีให้ซ้ือมีสไตลิสต์มาช่วยด้วย ด้วย                 

คอนเซปนั้นเลยได้เข้ามหาวิทยาลัย แล้วเวลาไปเรียนสนุกมาก วิธีเรียนไม่มีการสอบ มีคะแนน 100        

จากพรีเซนเทชั่นอย่างเดียว  

แต่ในคลาสระหว่างเรียน มีโปรเจกต์หนึ่งที่ไม่มีคะแนนแต่พีชชอบมากคือ เขาจะให้ชื่อดีไซเนอร์ที่เป็น

คนอังกฤษมาให้เรา แล้วเราไปคุยกับเขาหาไอเดียที่จะท�าให้เขาเป็นที่รู้จัก หรือขายของได้ ของพีช          

ได้ดีไซเนอร์ผู้หญิงคนหนึ่งตอนที่เห็นนี่เครียดมาก เขาท�ากางเกงยีนต์มือสองขายราคาเกือบ 1 พันปอนด์ 

ประมาณ 5 หมื่นบาท ก็คิดว่าขายไม่ได้เจ๊งแน่ พีชเองก็ไม่ซื้อแล้วจะขายคนอื่นได้ยังไง ก็นัดเจอเขาที่     

สตูดิโอพอเราไปเห็น โอ้โห้!มันเจ๋งมาก เขาเอากางเกงลีวายส์มือสองแล้วมาดึงเป็นเส้นแล้วเอาไปย้อมสี

ทอใหม่ให้เป็นกางเกงยีนส์ตัวใหม่ซึ่งสวยมากๆ พอไปเห็นของจริงว้าว!! ราคา 2 พันปอนด์คนก็ซ้ือ           

พีชคอืคนสดุท้ายของห้องทีต้่องพรเีซน็ต์ พชีบอกอาจารย์ว่าพชีไม่คยุเรือ่งตวัเลขนะ เอาไอเดียล้วนๆ แล้ว

กางเกงยนีส์ของดไีซเนอร์คนนีพ้ชีเห็นตอนแรกกไ็ม่คดิจะซือ้แต่วนันีเ้ท่าไหร่กจ่็าย ท�าไมถงึจ่าย คอนเซปต์

เดียวเลยคือพีชคิดถึงดิสนีย์แลนด์ ท�าไมจะต้องเอาร้านขายของที่ระลึกมาไว้ตรงทางออก เพราะคน        

มันอินแล้ว คนเลยซ้ือ เลยเสนอว่าให้เขาท�าสตูดิโอเหมือนเดิมแต่ให้ท�าเป็นแกลลอรีคือให้จัดวางใหม่       

ไม่ใช้เงินทั้งสิ้น ซื้อแค่ราวแขวนมาแล้วเอาราวนี้แขวนของท่ีตัวเองขายในตอนท้าย อาจารย์ลุกขึ้นมา      

ปรบมือทั้งห้องว่าต้องการคนแบบนี้ไม่ใช้เงินในการท�าอะไรเลย แค่เปลี่ยนความคิดแค่นั้นเอง นั่นคือ      

การเรียนที่เจ๋งมากและมันท�าให้พีชได้ใช้ความคิด  

การได้มีโอกาสเข้ามาท�า Divana Signature Cafe คุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

จะมี 2 แบบ คือแบบแรกเค้าสอนโดยการไม่สอน คือถ้าอากู๋เข้ามาจัดการก็จบแล้ว แต่เลือกที่จะ        

ไม่เข้ามาจัดการ เขาต้องการให้พีชเจอแล้วแก้ปัญหาเองทั้งหมด แต่ถ้าในเรื่องที่จ�าเป็น เช่น ถ้าพีชไปเป็น

กรรมการแข่งขันของเด็กอาชีวะ รอบชิงชนะเลิศ อันนี้ เขาจะแนะน�าว่ามันมีคีย์หลักอยู่นะ พีชควรสนใจ

เดก็ท่ีรูจ้กัการท�าธุรกิจแบบแบ่งปัน ผลงานบางทไีม่ต้องพเิศษมาก แต่เป็นผลงานท่ีคดิถงึชุมชน แล้วบอกว่า

ท�ายังไงก็ได้ต้องสอนเด็ก ให้เขาสามารถต่อยอดได้ กับอีกวิธีคือให้พีชท�างานเพื่อตัวพีชเอง มีช่วงหน่ึง   

อากู๋จะไปเป็นวิทยากรที่ไหนเขาจะส่งพรีเซนเทชั่นมาให้พีชลองท�า โดยให้หัวข้อมา พีชมีหน้าที่หาข้อมูล

และท�าออกมาเป็นพรเีซนเทชัน่  มนัเหมอืนเป็นการเรยีนรู้ไปด้วยกนั มอียูค่รัง้หนึง่อากูจ๋ะไปพดูให้นกัศกึษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟัง 500 คน เป็นหัวข้อใหม่เกี่ยวกับนวัตกรรม พีชท�าสไลด์ 12 หน้า บางท ี         

ตัวอากู๋เขามีในมุมธุรกิจเยอะเด็กอาจจะไม่เข้าใจ พีชอาจจะเข้าใจเด็กมากกว่าเขา หัวข้อ Innovation ใน

ศตวรรษ 21 พชีไปอ่านหาข้อมลู จนสรุปได้ว่ายคุแรกๆ ของ Innovation เป็นเรือ่งของธรรมชาต+ิเทคโนโลยี 

มายุคปัจจุบันเป็นเทคโนโลยี+มนุษย์ เพราะเราใช้สมองมนุษย์กับเทคโนโลยี แล้วไม่เกินปี 2050 เรา        

จะผลิตสมองเทียมได้ ซึ่งถ้าทุกคนมีแต่ความฉลาด โลกพังแน่ๆ ดังนั้น จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป พีชเลย        

คิดว่ามันต้องเป็น Innovative People คือ Intelligence +Moral คณบดีบอกว่าเป็นครั้งแรกที่นักศึกษา 

500 คนไม่เดินออกจากห้องเลย 

  

มองอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้าง 
เป้าหมายสงูสดุทีอ่ยากท�าคอืมลูนธิ ิเพราะก่อนไปเรยีนต่อต่างประเทศพชีเคยไปเป็นครอูาสาในโครงการ

ไฟฟ้าของ TMB สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ ที่สมุทรปราการเป็นเด็ก ป.5 ถึง ม.6 ที่มาเรียนรวมกัน   

แต่พีชไม่เห็นความแตกต่างด้านความรู้ภาษาอังกฤษของเด็กเลย เศร้ามากเขาเอาการบ้านให้พีชดู         

คุณครูตรวจถูกหมด ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วผิดหมดเลย ตอนสอนพีชเลยเอาเกมไปเล่น เด็กทุกคนสนุก         

แล้วคร่ึงหลังค่อยสอนบนกระดาน สอนอยู่ปีหนึ่งเลยรู้ว่าพีชชอบอาชีพนี้มาก อาชีพที่ไม่มีเงินเดือน          

แล้วจ�าได้ว่าวันที่จะไปเรียนต่อ ไปบอกน้องๆ ทุกคนว่าถ้าพี่ไปแล้วเราจะท�ายังไง พีชจ�าประโยคนี้ได้เลย 

พออากู๋ถามว่าอยากท�าอะไรเลยบอกว่าอยากเปิดมูลนิธิ กู๋ว่าต้องหาเงินก่อนนะ ทุกวันนี้พีชยังได้         

ตามเด็กๆ ท่ีสอนอยู่ในเฟซบุ๊กซึ่งมี 2 คนเรียนสถาปัตย์ปีสุดท้ายแล้ว พีชเคยถามเขาว่าจะเรียนอะไร      

เขาบอกว่าจะเรียนแบบพี่ 
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เงื่อนไขกิจกรรมนี้ส�ำหรับ : ผูถื้อบตัร SME Thailand Privilege Club และ สมาชิกนติยสาร SME Thailand

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

กลับมาตามค�าเรียกร้องกับเวิร์กช็อปตรวจสุขภาพแบรนด์ 

กิจกรรมพเิศษส�ำหรับสมำชิก SME Thailand PrivilEgE Club อยำกรู้ไหมแบรนด์ 

อ่อนแอตรงไหน ไม่แขง็แรงยงัไง มำตรวจสุขภำพแบรนด์กัน!!

THU l 21 l 02 l 2019

ลงทะเบียนเวลำ : 13.00 น. (ส�ารองที่นั่ง ฟรี!!)  

สถำนที่ : ห้อง Green Zone ชั้น 2 ตึก Sathorn Thani 2 

* กรณีน�ารถส่วนตัวมาเองสามารถจอดรถในอาคารได้ (ฟรี 2 ชั่วโมงแรก ที่จอดรถมีจ�านวนจ�ากัด)

** กรณีเดินทางโดย BTS ลงสถานีช่องนนทรี ทางออก 2

โดย คุณสุวิทย์ เอ้ือศักด์ิชยั ทีป่รึกษาด้านการสร้างแบรนด์ จาก Brand Matter Plan Company
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ชุดว่ายน�้าของสาวมั่นฉบับ HappyNaNcy
Text : Kritsana S. / Photo :  Vipa Vadi

GLÜCK

เน่ืองจากเธอเป็นบลอ็กเกอร์สายทะเลและด�าน�า้ จึงมชุีดว่ายน�า้ในครอบครองมากกว่า 500 ชดุ ส่วนใหญ่

เป็นชดุว่ายน�า้แบรนด์ต่างประเทศ เพราะรับกบัสรรีะทีห่น้าอกเลก็ แต่สะโพกใหญ่ได้ดกีว่าชดุว่ายน�า้แบรนด์

ไทยที่ถ้าใส่ไซส์ S ช่วงบนจะพอดี แต่ช่วงล่างปริ ส่วนไซส์ M แม้ช่วงล่างจะพอดี แต่ช่วงบนก็ดูหลวม และ

ด้วยความที่ปัญหานี้เกิดขึ้นกับสาวคนอื่นๆ ด้วย ดังนั้น เธอจึงหยิบเอาความเชี่ยวชาญทางด้านชุดว่ายน�้า

ที่เกิดจากการได้สวมใส่ชุดว่ายน�้ามามากมายหลายแบบ จึงรู้ว่าชุดว่ายน�้าแบบใดเหมาะกับสาวรูปร่างใด

มาใช้ในการออกแบบชุดว่ายน�้าที่ตอบโจทย์สาวๆ ท่ีมีรูปร่างสรีระคล้ายกับเธอ และเป็นชุดว่ายน�้าที่มี    

ความเป็นแฟชั่น

“เราต้ังใจออกแบบชุดว่ายน�้าคอลเลกชันแรกของแบรนด์ GLÜCK ให้เป็นที่พูดถึงและคนจดจ�า            

จึงออกแบบชุดให้มีเอกลักษณ์มากที่สุด น่ันคือเป็นชุดว่ายน�้าวันพีซท่ีใส่ว่ายน�้าก็ได้ ใส่เป็นแฟชั่นก็ได้        

ผู้หญิงทุกหุ่นใส่ได้ ใส่สบาย ใส่แล้วสวย หุ่นเพรียว เห็นส่วนเว้าโค้งชัด เพราะออกแบบให้เป็นเอวสูง      

เพ่ือเก็บส่วนเกินต่างๆ ส่วนความเป็นแฟชั่นถ่ายทอดผ่านสีของชุดที่มีท้ังสีทองและสีเงิน ตัดจากผ้า          

ที่มีความมันวาว สะท้อนแสง ยืดหยุ่นดี แห้งไว ด้านหลังของชุดออกแบบให้โชว์แผ่นหลัง”

ในส่วนของช่องทางการขาย เน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม โดยก่อน   

วางขายอย่างเป็นทางการ เธอใช้วิธีเปิดพรีออร์เดอร์ชุดว่ายน�้าล่วงหน้า 5-7 วัน เพ่ือเช็กฟีดแบ็กว่า          

กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจชุดว่ายน�้าของแบรนด์มากน้อยเพียงใด มีการพูดถึงมากแค่ไหน ไม่เพียงเท่านี้    

ยังเล็งช่องทางออนกราวนด์เป็นอีกช่องทางการขาย โดยมุ่งไปที่ Multi-Brand Store และงาน TDEX หรือ 

Thailand Dive Expo งานมหกรรมส�าหรับคนรักการด�าน�้าที่จะช่วยให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลัก      

อย่างสาวๆ ที่ชอบการด�าน�้า

“ชุดว่ายน�้าของเราออกแบบตามสรีระสากลของผู้หญิง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสาวไทยหรือต่างชาติ         

ก็สามารถใส่ได้ เรามองลูกค้าไว้ทุกกลุ่ม เพราะอยากให้สาวๆ ทุกคนได้เปิดประสบการณ์ชุดว่ายน�้า         

เราออกแบบชุดว่ายน�้าให้ใส่แล้วสวย เพราะอยากให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่ใส่ และด้วยความที่ไม่ได้

ออกแบบตามสรีระของสาวประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงท�าให้การเข้าถึงลูกค้าต่างชาติไม่ใช่เรื่องยาก       

ตอนนี้มีแผนเตรียมวางขายชุดว่ายน�้าที่ร้านของเพื่อนในบาหลีและออสเตรเลีย พร้อมทั้งวางขายในเรือ   

ของเพื่อนที่อินโดนีเซีย”

เมือ่ถามถงึชุดว่ายน�า้คอลเลกชนัต่อไปของแบรนด์ GLÜCK เธอเล่าให้ฟังว่า ตัง้ใจท�าเป็นชดุว่ายน�า้ทูพซี

ที่มีคอนเซปต์เก่ียวกับทะเล เน้นเจาะกลุ่มลูกค้านักด�าน�้ารุ่นใหม่ท่ีมองหาชุดว่ายน�้าคุณภาพดีและมี       

ความเป็นแฟชั่น ด้านลวดลายบนชุดเป็นรูปฉลาม เช่น ฉลามขาว และฉลามวาฬ เพราะเป็นสัตว์ทะเล    

ที่นักด�าน�้าต่างชื่นชอบ 

นอกจากชดุว่ายน�า้แล้ว ถ้าเป็นแฟนตวัยงของ HappyNancy และเคยไปเดินงาน TDEX คงรูว่้า เธอได้

ท�าเสื้อคลุมบิกินีขายด้วย โดยเริ่มจากการท�าเพ่ือสนองความต้องการของตนเองที่อยากได้เสื้อคลุมบิกินี   

ที่มีกระเป๋าข้างไว้ส�าหรับใส่ของชิ้นเล็กชิ้นน้อย แต่ไม่มีแบรนด์ไหนในท้องตลาดท�า เมื่อท�าขึ้นมาส�าหรับ

ใส่เองแล้วก็อยากแบ่งปันกับคนที่มีความต้องการเสื้อคลุมบิกินีแบบนี้ จึงตัดสินใจท�าขาย โดยขายแค่      

ในงาน TDEX และท�าขายเพียง 25 ตัว ความโดดเด่นของเสื้อคลุมบิกินีฝีมือบล็อกเกอร์สาวสายทะเล      

คนนี้ คือ เป็นงานมัดย้อมสีจากธรรมชาติ เธอท�าเองทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ตัดเย็บ และ

มัดย้อมผ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในความชอบของเธอด้วย

“การเป็นบล็อกเกอร์ช่วยให้มีพื้นที่ในการน�าเสนอสินค้า ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ในเรื่องการมองหาลูกค้า 

หรอืส�ารวจว่ากลุม่ลกูค้าทีแ่ท้จรงิของแบรนด์คอืใคร เพราะมีกลุ่มแฟนคลับทีพ่ร้อมกลายเป็นลกูค้าอยู่แล้ว 

การท�าธุรกิจจากความเชี่ยวชาญที่มีช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ว่า ชุดว่ายน�้าของเราสามารถ       

ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาได้จริงๆ คุณภาพของชุดดีอย่างแน่นอน” 

 Gluckhappyswimwear   Gluckhappyswimwear

สาวๆ ที่รักการท่องเที่ยวทะเลและชื่นชอบกิจกรรมด�าน�้าลึกคงรู้จักกับแนนซี่-นัยน์ภัค ภูมิภักดิ์ สาวเจ้าของเพจ HappyNancy

ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 190,000 คนอย่างแน่นอน โดยคอนเทนต์ที่น�าเสนอผ่านเพจไม่ใช่เพียงเก่ียวกับ

การท่องเที่ยวทะเลและการด�าน�้าลึกที่ชวนให้อยากตามรอยเท่านั้น

แต่ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสาวไทยที่ยังเคอะเขินกับการสวมใส่ชุดว่ายน�้าทูพีซ รวมถึงภูมิใจในผิวสีแทนของตนเอง
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Self-Employed

Kombucha เครื่องดื่มสายสุขภาพ มีดีกว่าความอร่อย
Text : Ratchanee / Photo : Vipa Vadi

Good Food Good Soul

 09-2451-4919  Good Food Good Soul  Good Food Good Soul

อาลินดาเล่าว่า ตัวเธอเองนั้นมีปัญหาสุขภาพ ระบบทางเดินอาหาร เริ่มรู้จัก Kombucha จากการ    

ไปเรียนที่พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และสนใจเริ่มศึกษามากขึ้น ซึ่งยิ่งศึกษาก็ยิ่งรู้สึก   

ช่ืนชอบบวกกับเมื่อได้ลองดื่มแล้วเห็นผลทางด้านสุขภาพจึงตัดสินใจท่ีจะท�าขายภายใต้แบรนด์ Good 

Food Good Soul

“Kombucha มีก�าเนิดที่จีน จากนั้นแพร่มาที่รัสเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น แต่มาดังจริงๆ ที่เกาหลี โดยมีหมอ

ชื่อ Kombu น�าเอาน�้าชาหมักนี้ไปรักษาคนป่วย เลยกลายเป็นชื่อเรียกกันว่า Kombucha พอดีมีเพื่อน     

ที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันจบโภชนาการแล้วเลือกวิชาเรียนทางด้าน Kombucha ซึ่ง Kombucha จะมี        

เชือ้จลุนิทรย์ีทีด่ต่ีอร่างกายแล้วเปลีย่นน�า้ชาให้กลายเป็นน�า้ชาหมกัทีม่รีสเปรีย้ว เป็นเครือ่งดืม่ Probiotics 

ช่วยท�าความสะอาดล�าไส้ ท�าให้จุลินทรีย์ในล�าไส้ที่ไม่ดีลดลง แล้วท�าให้ระบบต่างๆ ในร่างกายเราดี     

ตามไปด้วย”

ทั้งนี้ อาลินดาเริ่มท�าน�้า Kombucha โดยเปิดร้านชื่อ Good Food Good Soul ที่เชียงใหม่ และ

จ�าหน่ายเครื่องดื่มคือ Kombucha เพียงอย่างเดียว โดยจะเสิร์ฟเป็นแบบผสม Kombucha ในโซดา    

และน�้าผึ้ง กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนรักสุขภาพ จึงรู้จัก Kombucha ดีอยู่แล้ว แต่อาลินดายอมรับว่า 

ส�าหรับคนที่ไม่รู้จักเธอต้องใช้เวลาอธิบายอยู่พอสมควร

“ช่วงแรกจะอธิบายเยอะมากเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้จักกัน แต่พอเราเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงแล้วพอเขา

ทดลองดืม่เองกร็ูส้กึว่ามันดจีริงๆ เขากจ็ะม่ันใจมากข้ึน หรอืถ้าอธบิายไปคนทีส่งสัยก็จะเซร์ิชอนิเทอร์เนต็

ก็จะเห็นว่ามันมีคนรู้จักเยอะ เขาจะเริ่มอยากเห็นโหลเลี้ยงเป็นยังไงก็เอามาให้เห็นว่าหน้าตามันเป็น      

แบบนี้ พอเขาเข้าใจก็จะสบายใจในการดื่ม ตัวเราเองก็รู้สึกอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี พอเห็นเขาอยากดื่ม

ก็รู้สึกดีไปด้วย”

Kombucha เป็นเครื่องดื่มที่สามารถท�าได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่มีอุปกรณ์และรู้วิธีเลี้ยง Scoby หรือ

เชือ้หมกั อาลินดาจงึเปิดเวร์ิกชอ็ปสอนให้กบัผูส้นใจทัว่ไปด้วยหลงัจากทีปิ่ดร้านทีเ่ชยีงใหม่และมากรุงเทพฯ 

พร้อมท้ังเปิดช่องทางขายผ่านออนไลน์ ซึ่งข้อดีของการเปิดเวิร์กช็อปนี้คือ นอกจากจะท�าให้คนรู้จัก      

และเข้าใจ Kombucha มากขึ้นแล้ว ยังท�าให้เธอได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

“มีคนไม่รู้จักแต่อยากรู้ว่ามันคืออะไร เห็นเขาเริ่มดื่มกันเยอะขึ้น เลยท�าเวิร์กช็อปสอนตั้งแต่ว่าเวลา

เอาเชื้อไปเลี้ยงต้องเลี้ยงยังไง เป็นการให้ความรู้และเป็นการท�าการตลาดไปด้วย บางคนพอเรียนไปแล้ว 

ไม่สะดวกไม่หมักเองแล้ว ก็จะซื้อดีกว่า เพราะแม้ว่าจะสามารถท�าเองได้แต่ก็ต้องใส่ใจดูแล หรือบางบ้าน

เลีย้งยากก็มี บางทเีอาไปเลีย้งแล้วขึน้รา เพราะสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกบัการเลีย้ง กม็าซือ้ Kombucha 

ไปดื่มเลย”  

Kombucha ของ Good Food Good Soul มีสูตรเดียวเป็นออริจินัล มีรสเปรี้ยวคล้ายไซเดอร์        

แต่กลิ่นไม่แรงเท่า โดยลูกค้าสามารถเอาไปผสมเป็นม็อกเทล ค็อกเทลได้ และสามารถเก็บในตู้เย็นได้   

เป็นปี เพียงแต่รสชาติจะเปรี้ยวขึ้นเรื่อยๆ เพราะเชื้อจุลินทรีย์ยังมีชีวิตอยู่ในนั้น   

อาลินดาบอกว่า เธอชอบท�าอะไรเกี่ยวกับการหมัก นอกจาก Kombucha แล้วเธอยังมีมิโซะที่ท�าเอง

ขายออนไลน์ และในอนาคตจะท�าโคจโิดยซ้ือผงจากญีปุ่น่แล้วมาเลีย้งกบัข้าว เพือ่น�าไปหมักเนือ้สตัว์ หรอื

ท�าเป็นซอสปรุงรสได้ ส่วนอนาคตของ Kombucha เธอตั้งใจจะท�าเป็นเคร่ืองดื่มท่ีผสมได้หลายแบบ 

เพราะอยากให้คนรู้จักและหันมาดื่มแทนน�้าอัดลมมากขึ้น 

Kombucha หรือชาหมัก เป็นเคร่ืองด่ืมที่มี Probiotics หรือจุลินทรีย์ดีที่ช่วยสร้างความสมดุลในล�าไส้

ซ่ึงด้วยคุณสมบัติของเจ้า Kombucha นี่เอง จึงท�าให้เร่ิมเห็นหลายคนลุกข้ึนมาท�าแบรนด์ Kombucha มากข้ึน

และหนึ่งในนั้นคือ Good Food Good Soul ของ นุ่น-อาลินดา พรวรินท์
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เพราะการที่จะท�าให้กิจการเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง 

มั่นคงและยั่งยืนนั้น ต้องอาศัย “นักลงทุนที่ใช่” ที่ไม่ได้มีดีแค่มีเงิน

เท่านั้น แต่ยังต้องเป็นคนที่เชื่อในวิสัยทัศน์ของเจ้าของธุรกิจ ต้องมี

ประสบการณ์และความรูม้ากพอทีจ่ะช่วยท�าให้กจิการเตบิโตได้ แล้ว

จะท�าอย่างไรถึงจะได้เจอนักลงทุนในอุดมคติแบบนี้ 4 เคล็ดลับต่อ

ไปนี้จะช่วยตามหาจิ๊กซอว์แห่งความส�าเร็จชิ้นนี้ให้เจอกัน

เข้าใจประเภทของนักลงทุน

เพราะนักลงทุนแต่ละประเภทนั้นจะสามารถเติมเต็มเป้าหมาย

ที่บริษัทตั้งไว้ได้แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อหาผู ้สนับสนุนท่ีใช่                

มาเป็นกองหนุน Startup ต้องท�าความเข้าใจก่อนว่านักลงทุน      

แต่ละแบบนั้นเป็นอย่างไร โดยหลังจากที่ธุรกิจเป็นรูปเป็นร่าง        

และได้ผู้ร่วมก่อตั้งแล้ว ก็คงต้องมองไปที่การหานักลงทุนส�าหรับ

การท�าธรุกจิในระยะเริม่ต้น หรอื Angel Investor ซึง่นกัลงทนุอสิระ

ประเภทนี้จะน�าเอาความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวเข้ามาช่วยแต่จะมี

ทรัพยากรน้อยกว่านักลงทุนในรูปแบบองค์กร หรือ Venture  

Capitalist (VC) 

นอกจากนี้ ในขณะที่ Angel Investor มีแนวโน้มที่จะยืดหยุ่น

และไม่เข้มงวดในข้อก�าหนดที่ตั้งไว้มากนัก ในส่วนของ VC กลับ

ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนก่อนที่จะให้การสนับสนุนหรือลงทุน               

ในธุรกิจใดๆ ซึ่งหมายความว่า หากธุรกิจไหนไม่มีศักยภาพ         

หรือแข็งแรงมากพอก็ไม่มีทางที่จะได้เงินทุนจาก VC ดังน้ัน       

Startup ส่วนใหญ่จึงมักจะประสบความส�าเร็จในการเข้าถึง          

Angel Investor ในตอนแรก และจะมองหา VC ในการระดมทุน

รอบที่สอง

หาความรู้ถึงสิ่งที่นักลงทุนแต่ละแบบสามารถให้ได้

หลงัจากทีรู่จ้กักบัประเภทของนกัลงทนุแล้ว Startup ต้องท�าการ

ศึกษาในขั้นต่อไปถึงสิ่งท่ีนักลงทุนเหล่านั้นสามารถหยิบยื่นให้กับ

บริษัทได้ เพราะนักลงทุนเป็นมากกว่าสมุดเช็คเคลื่อนที่ หรือเรียก

ได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการ 

การเจอนักลงทุนที่ใช่จะช่วยให้ Startup สามารถบริหารจัดการ

เงินทุน โครงสร้างการท�างานต่างๆ และเรื่องอ่ืนๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งนักลงทุนหลายรายอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง

ในคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งทาง Startup เองก็ต้องการ

ค�าแนะน�าดีๆ จากคนเหล่านี้เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการ

ด�าเนินกจิการได้อย่างถกูต้อง เช่น VC ทีเ่ป็นบรษิทัลงทนุขนาดใหญ่

หลายรายจะมีแผนกการตลาดที่แข็งแกร่ง ซึง่จะสามารถช่วยดนัให้ 

Startup น้องใหม่ขึ้นมายืนแถวหน้าและเป็นที่น่าจับตามองส�าหรับ

นกัลงทนุรายอืน่ๆ ในอนาคต รวมไปถงึยงัจะช่วยท�าข่าวประชาสมัพนัธ์

และรุกไปยังช่องทางอื่นๆ ที่ Startup อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หาก

ท�าเพียงล�าพัง

รู้ว่าควรมองหานักลงทุนจากที่ไหน

การหานักลงทุนที่เข้ากันได้ดีที่สุดให้กับบริษัทถือเป็นขั้นตอนท่ี

ส�าคัญ ดังนั้น Startup จึงจ�าเป็นต้องรู้ว่าจะสามารถท�าการเข้าถึง

คนหรือองค์กรเหล่านั้นได้อย่างไร

ในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาจะมีองค์กรต่างๆ ที่เข้ามา

ดูแลในเรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Startup และนักลงทุน 

เช่น Angel Capital Association ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ พร้อม

กบัฐานข้อมลูส�าหรับเจ้าของกจิการเพือ่ใช้ในการตดิต่อไปยงัแหล่งทนุ

ต่างๆ รวมไปถึงแพลตฟอร์มอย่าง Angels Den และ Angel List 

ท่ีน�าเสนอบรกิารในการช่วยให้ซอีีโอหน้าใหม่สามารถหาและท�าการ

สื่อสารกับนักลงทุนที่มีศักยภาพได้

ต้องมั่นใจว่านักลงทุนที่ได้มาเข้ากันได้ดีกับบริษัท

วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นหัวใจหลักของการท�าธุรกิจ Startup    

ยิ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเท่าไร ยิ่งสร้างความแตกต่างให้กับ

บรษิทัได้มากเท่านัน้ ดงันัน้ เมือ่ได้นกัลงทุนทีม่ศีกัยภาพเข้ามาแล้ว 

Startup จ�าเป็นต้องแน่ใจว่านกัลงทนุสามารถเข้ากนัได้ดกัีบวฒันธรรม

องค์กรที่มีอยู่ 

ทั้งนี้ โดยอาจพิจารณาจากค�าถามหลักๆ 3 ข้อ อย่างเช่น นัก

ลงทุนคนนีอ้ยากท่ีจะท�าการบรหิารงานในบริษัทโดยตรงหรอืจะเป็น

เพียงท่ีปรึกษา วิสัยทัศน์ท่ีนักลงทุนมีต่อบริษัทนั้นแตกต่างจากเรา

อย่างไร และนักลงทุนวางบทบาทตัวเองแบบไหนในการเข้ามาร่วม

งานทีบ่ริษทั ซึง่การรู้ถงึความต้องการทีจ่ะเข้ามามีส่วนในบริษัทของ

นักลงทุนล่วงหน้านั้นจะช่วยป้องกันความขัดแย้งในอนาคตได้ 

ดังนั้น นอกจากเรื่องของตัวเงินแล้ว Startup ยังต้องรู้ว่าตัวเอง

ต้องการอะไรจากพาร์ตเนอร์เหล่านี ้ควรตัง้ค�าถามและท�าการศกึษา

ให้ดีว่า นกัลงทนุแบบไหนท่ีใช่ส�าหรับธรุกจิของเรา ซ่ึงถ้าจะให้ดีควร

หาคนทีท่ัง้เตม็ใจทีจ่ะให้การสนบัสนนุและเป็นทีป่รกึษาทีดี่เพ่ือช่วย

ให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ 

บน

Text :  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

แม้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ Startup ต้องการก็คือ เงินและนักลงทุน

ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าแค่โน้มน้าวใครสักคนที่กระเป๋าหนัก

ให้หันมาสนับสนุนการท�าธุรกิจของตัวเองได้

ก็คงจะเพียงพอแล้ว

แต่รู้หรือไม่ว่า แนวคิดแบบนี้อาจดูสุ่มเสี่ยงไปสักหน่อย

ให ้Startup
หานักลงทุนที่ใช่
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ทกุวนันีมี้ Tech Startup เกดิขึน้มากมาย แต่การจะเดนิหน้าได้อย่างแขง็แกร่ง

และอยู่รอดในตลาดได้นั้นต้องอาศัยการวางพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี     

เพื่อเป็นแนวทางให้คนในบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ     

5 ข้อดังต่อไปนี้

อย่ากลัวที่จะผิดพลาด

ผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดและกระบวนการเรียนรู ้         

ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสามารถช่วยพัฒนาสมองและระบบประสาทของคนให้มี    

การเจรญิเตบิโตมากขึน้ ในส่วนขององค์กรหากมวีฒันธรรมยอมรบัเรือ่งความผดิ

พลาดในเชิงบวกแล้วจะช่วยท�าให้เกิดความโปร่งใสในการท�างานและกระตุ้นให้

พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาไอเดียใหม่ๆ จนในที่สุดก็กล้าที่จะเสี่ยง

ท�าในสิ่งที่สามารถท�าให้เกิดการ Disruption ในตลาดได้

ให้ความส�าคัญกับผู้บริโภค

การโฟกัสไปยังประสบการณ์ท่ีผู้ใช้จะได้รับเป็นหลักอย่างหนึ่งของบริษัท        

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ยดึถอื ดังนัน้ การค�านงึถงึผู้บรโิภคควรเป็นสิ่งทีต้่องปลกูฝัง

ในการท�างานทุกวันและทุกขั้นตอนของการพัฒนาโปรดักต์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วน

ของการออกแบบเว็บไซต์ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์พัฒนา      

โปรดกัต์โดยต้องพจิารณาถึงความต้องการและความจ�าเป็นของผู้ใช้เป็นสิง่ส�าคัญ  

ลงมืออย่างรวดเร็ว ท�างานอย่างว่องไว 

เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในส่วนแบ่งทางการตลาดและยืนอยู่ในแถวหน้าของวงการ 

Tech Startup ต้องท�างานด้วยความรวดเร็วและมีแผนบริหารจัดการที่ว่องไว       

ที่จะปูทางให้เกิดการร่วมมือท�างานจากทุกฝ่าย รู้และรับมือกับความล้มเหลว     

และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ การท�างานอย่างมีระเบียบแบบแผน และ

ไม่มัวแต่รีรอจะท�าให้บริษัทเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว  

ให้อิสระในการท�างาน

การกระจายความรบัผดิชอบของงานต่างๆ ในองค์กรนอกจากจะช่วยลดภาระ

ให้กับผูบ้ริหารได้แล้ว ยงัท�าให้พนกังานรูส้กึมอีสิระ ไม่ถกูตกีรอบซึง่ถอืเป็นอีกวธิี

ที่จะช่วยดึงศักยภาพและทักษะความช�านาญของแต่ละคนออกมาได้เป็นอย่างดี 

ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน 

อีกสิ่งส�าคัญที่คนท�าธุรกิจต้องมีคือ การยอมรับในความแตกต่าง เพราะไม่ว่า

จะทีมไหนๆ ก็ต้องคละเคล้าไปด้วยคนที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความ

แตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ รวมถึงความหลากหลายทางด้าน

ประสบการณ์ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความช�านาญ ซึ่งการยอมรับ       

ในความแตกต่างเหล่าน้ีจะช่วยสร้างให้เกิดพื้นฐานความคิดใหม่ๆ ในองค์กร     

โดยเฉพาะการท�างานได้ 

Text :  กองบรรณาธิการ

Text :  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ด้วยความเข้าใจในปัญหานี้ท�าให้ ยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ ตั้งค�าถามกับตัวเองขึ้นมาว่า ท�าไมไม่ท�า Fintech 

ทีต่อบโจทย์คนต้องการเงนิจ�านวนไม่มากเพือ่น�าไปท�างาน และนัน่จงึเป็นทีม่าของ Credit OK ซึง่เป็น Financial 

Inclusion ด้วยการท�า Deep Credit Scoring เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

“มีคนเป็นจ�านวนมากท่ีไม่มีหลักทรัพย์ ท�าไมเราต้องไปจ�ากัดแค่คนกลุ่มนี้ในการได้เงินทุน คนทั่วไป             

ที่ท�ามาหากิน มีหลักฐานการท�าธุรกิจที่ชัดเจน มีความซื่อสัตย์ และมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เรามองเห็น ท�าไม

เราไม่ช่วยเขาโดยใช้ข้อมูลเหล่านั้น”

Credit OK จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงทางการเงินของผู้ต้องการ

เครดิตด้วยเทคโนโลยี Machine Learning จากข้อมูลหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้า 

ข้อมลูในโทรศพัท์มอืถอื ข้อมลูจากการใช้โซเชยีลมเีดยี และแบบทดสอบทางจติวทิยา เพือ่สร้าง “เครดิตสกอร์” ทีมี่

ความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินให้มี

โอกาสได้รับการพิจารณาการกู้ยืมเงินในการขยายธุรกิจที่เหมาะสม รวดเร็ว และด้วยความเสี่ยงที่ประเมินได้     

  ยิ่งยงบอกว่า แนวคิด Credit OK นี้จะประเดิมเริ่มน�ามาใช้กับร้านโฮมมาร์ท ในเครือเอสซีจีในการช่วย

ผู้รับเหมารายย่อยให้สามารถเดินเข้ามาที่ร้านแล้วได้วัสดุก่อสร้างไปใช้ได้ด้วยระบบเครดิตแล้วค่อยมาจ่ายคืน

ทหีลงั โดยตอนนีมี้ร้านโฮมมาร์ทเข้าร่วม 70 ร้าน มีจ�านวนลูกค้าหรอืช่างประมาณ 40,000 คน และจะขยายให้

ครอบคลุมทั่วทุกร้านต่อไป 

“ตอนนีเ้ราใช้ข้อมลูซ้ือ-ขายของผูร้บัเหมารายย่อยทีร้่านโฮมมาร์ทในการวเิคราะห์ นอกจากนี ้เรายงัใช้ข้อมลู

ประกอบอื่นๆ โดยตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้คือ แบบทดสอบเชิงจิตวิทยาที่จะให้ผู้รับเหมารายย่อยที่ต้องการ          

ขอเครดติกบัร้านโฮมมาร์ทท�าเพือ่ประเมนิความเสีย่งของคนคนนัน้ หลงัจากการวเิคราะห์ข้อมลูทัง้หมด เจ้าของ

ร้านก็จะเห็นเครดิตสกอร์ของผู้รับเหมารายย่อยคนนั้น ถ้าคนไหนได้คะแนนผ่านก็ปล่อยเครดิตให้ ซึ่งเชื่อว่า     

ถ้าไม่ต้องใช้เงินสดจ่ายซ้ือของตลอดเวลาผู้รับเหมารายย่อยก็จะมีเวลาหายใจ สามารถเอาของไปท�างาน         

ก่อนได้ ไม่ต้องพะวงว่าต้องเอาเงินสดไปจ่าย แล้วพอเขาได้เงินจากเจ้าของบ้านค่อยเอาเงินมาจ่าย ท�าให้เขา

รับงานได้มากขึ้น”

ทั้งนี้ถ้าโมเดลนี้เดินหน้าด้วยดี ยิ่งยงหวังว่าจะขยับไปในธุรกิจอื่น ซึ่งเขาให้ความสนใจธุรกิจบริการอาหาร 

และกลุ่มโชห่วย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่มากแต่ไม่เคยมีเครดิตมาก่อน ดังนั้น ความท้าทายคือท�าอย่างไร    

จงึจะได้เหน็ดาต้าเพ่ือน�ามาท�า Credit Scoring ซึง่หากสามารถท�าได้กจ็ะช่วยผูป้ระกอบการรายย่อยให้สามารถ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเป็นจ�านวนมาก 

วัฒนธรรมองค์กรที่ต้องมี

ฉีก Tech STarTup
เหนือคู่แข่ง

เข้าถึงแหล่งเงินทุน

Credit OK
ช่วยผู้ประกอบการ

รายย่อย

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย

โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยนับว่าเป็น Pain Point ของประเทศมายาวนาน

คนจ�านวนมากในประเทศมีความต้องการใช้เงินทุน

เพื่อน�าไปประกอบอาชีพท�าธุรกิจ แต่กลับไม่มีแหล่งเงินทุน

และหากหวังจะพึ่งแหล่งเงินนอกระบบ แทนที่จะช่วยกลับเพิ่มปัญหาให้ไปอีก
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แรงบนัดาลใจสู่เส้นทางยทูเูบอร์สาว

ฟ้า-ษริกา สารทศิลป์ศุภา 
“เราอยู่ในยุคท่ีทุกอย่างเชื่อมเข้าหากัน คนทั้งโลกรู้จักกัน ข้อมูลค้นหาได้ง่าย   

สิ่งเหล่านี้น�ามาซึ่งอิสระในการใช้ชีวิต ท�าให้สามารถใช้ชีวิตในแบบท่ีต้องการได้ 

ท�างานทีอ่ยากท�าได้ ฟ้าเริม่ต้นท�าคลปิวดิโีอจากความชอบส่วนตวัในเรือ่งการแต่งหน้า

และการถ่ายวดิโีอ ในช่วงแรกท�าเล่นๆ แต่ตอนนีก้ลายมาเป็นงานทีร่กั ฟ้ามคีวามสขุ

ทีไ่ด้ท�างานน้ี ไม่เคยรู้สกึเบือ่หรอือยากออกจากงานน้ีเลย ส่วนกลยทุธ์ท่ีท�าให้คนดู

อยูก่บัช่องของฟ้า คอื ความเป็นธรรมชาต ิให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง ตัง้ใจกบัทกุรายละเอยีด

ของงาน และมีความจริงใจให้กับคนดูเสมอ เพราะฟ้ามองว่าพวกเขาคือคนส�าคัญ”

“ความรักเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนและเชื่อมโยงชีวิตของฟ้าเข้ากับสิ่งต่างๆ รอบตัว 

เวลามีความรักกับอะไรสักอย่างหรือมีความรักกับใครสักคน ฟ้าจะอินมากๆ 

ความรักส�าหรับฟ้ามากกว่าเร่ืองเงินหรือเร่ืองใดๆ เพราะความรกัคอื สิง่ทีท่�าให้

โลกน่าอยู่ แม้บางครั้งจะเจอเรื่องไม่ดีในความรัก เช่น เจอปัญหาตอนท�างาน 

แต่เพราะฟ้ารักในงานที่ท�าเลยพยายามหาทางแก้ปัญหานั้น และต้ังใจท�างาน   

ให้เต็มที่”

“เงินช่วยเพิ่มโอกาสและน�าสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เช่น ถ้ามีเงินไปเที่ยวก็จะได้

เห็นสิ่งใหม่ๆ ที่น�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการท�างานและการใช้ชีวิตได้ แม้ว่า

เงินจะส�าคัญในยุคนี้ แต่ก็ไม่อยากให้ท�างานโดยมีเงินเป็นที่ตั้งหลัก เพราะ       

จะท�าให้ไม่มีความสุขในงานที่ท�า ควรเอาความสุขในการท�างานเป็นที่ตั้ง        

รองลงมาคือ เงิน และเมื่อได้เงินจากสังคมแล้วก็ควรน�าเงินไปช่วยเหลือสังคม 

เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับคนอื่นๆ แต่ท้ังนี้ ฟ้าไม่ได้หมายความว่าต้องรอ     

มีเงินก่อนถึงช่วยเหลือสังคม แม้ไม่มีเงินก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้ เช่น ช่วยเหลือ

ด้วยก�าลัง”

“ฟ้าชอบศิลปะมาตั้งแต่เด็ก อาจเป็นเพราะซึมซับจากคุณพ่อที่ชอบดูหนัง ฟังเพลง 

เล่นกีตาร์ และเม่ือได้เสพงานศลิปะกท็�าให้รู้สกึว่า ศลิปะเป็นมากกว่าแค่ความสวยงาม 

เพราะช่วยขัดเกลาจิตใจให้ละเอียดขึ้น ช่วยยกระดับจิตใจ และศิลปะส่วนใหญ่       

มาจากธรรมชาติ เมื่อตระหนักถึงธรรมชาติก็ท�าให้อยากปฏิบัติดีต่อสิ่งรอบตัว และ

ให้ความส�าคัญกับทุกอย่างมากขึ้น ศิลปินที่ฟ้าชอบคือ Salvador Dali และ Frida 

Kahlo อย่าง Frida นั้น ฟ้าชอบที่เขาวาดตัวเองและสิ่งรอบตัวให้ออกมาเป็นงานศิลปะ

ทีม่นียับางอย่างซ่อนอยู่ และยิง่ได้รูเ้รือ่งราวเกีย่วกับเขา ยิง่ท�าให้รูส้กึว่า งานศลิปะของเขา

มีคุณค่า และเข้าใจเลยว่า ท�าไมเขาจึงประสบความส�าเร็จในเส้นทางนี้”

“หนังสือคือชุดความคิดและความรู ้ที่ถูกถ่ายทอดมาสู่คนอ่าน หนังสือ              

เพียงเล่มเดียวท�าให้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย และยังเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่ง     

ได้ด้วย การอ่านหนังสือดีๆ สักเล่มท�าให้กระบวนการทางความคิดถูกขัดเกลา    

ให้ดีขึ้น หนังสือหลายเล่มมีผลต่อชีวิตของฟ้า ท�าให้ชีวิตฟ้าดีขึ้นได้จริงๆ              

หนึ่งในหนังสือเล่มโปรดของฟ้าช่ือ คิดแบบยิว ท�าแบบญี่ปุ่น มีเนื้อหาเก่ียวกับ        

วิธีการใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งและมีความสุข หนังสือเล่มนี้สอนฟ้าในหลายๆ เรื่อง เช่น 

การใช้เวลาเพียง 5 นาทีในการท�าความรูจั้กคนทีเ่พิง่เจอครัง้แรก ซ่ึงวิธกีารคอื มองทีต่าว่า

สายตาจริงใจไหม รอยยิ้มเป็นธรรมชาติหรือเปล่า และเขาปฏิบัติกับคนท่ีไม่มีผลประโยชน์กับเขาอย่างไร            

โดยคนดีจะพูดจาสุภาพและกล่าวขอบคุณทุกครั้งที่ได้รับการช่วยเหลือ ขณะที่คนไม่ดีจะปฏิบัติไม่ดีต่อคนที่ไม่มี

ผลประโยชน์กับเขา เช่น พยายามท�าให้เหนือกว่า”

อิสระในการใช้ชีวิต

ความรัก

เงิน

ศิลปะและธรรมชาติ

หนังสือ

Text : Kritsana S.

ฟ้า-ษริกา สารทศิลป์ศุภา

ยูทูเบอร์สาวเจ้าของช่อง Fah Sarika

ที่ตอนนี้มีผู้ติดตามช่องมากกว่า 5 แสนคน

เธอเป็นที่รู้จักจากคลิปวิดีโอ

สอนแต่งหน้าชื่อ มือใหม่หัดแต่ง

ที่มียอดวิวกว่า 2 ล้านวิว

เนื้อหาในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแนะน�า

เทคนิคการแต่งหน้าอย่างง่าย

ที่มือใหม่สามารถท�าตามได้สบาย

ส�าหรับสิ่งที่น�าพาเธอเข้ามาโลดแล่น

บนเส้นทางการเป็นยูทูเบอร์นี้

นอกจากเป็นเพราะความชอบในการแต่งหน้าแล้ว

ยังเป็นเพราะแรงบันดาลใจทั้ง 5 สิ่งต่อไปนี้

Inspired Me
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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

23
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DECORATION Text : Duckkiez / Photo : VipaVadi

GLOWFISH สาขาแรกตั้งอยู่ อโศก ทาวเวอร์ส โดยสร้างขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Work Play Grow 

ที่เน้นความสุขและความสบายของผู้ใช้บริการเป็นหลัก หลังจากเปิดให้บริการมาหลายปี จึงเข้าใจ

ในความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการรุ่นใหม่มากขึ้น เม่ือขยายสาขามายังย่านสาทร          

จงึเพิม่พืน้ทีส่่วนอืน่ๆ เข้ามานอกเหนอืจากพืน้ทีท่�างาน เพือ่รองรบัความต้องการทีห่ลากหลาย และ

สร้าง Community ที่ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้พบเจอกับคนเจ๋งๆ ที่นี่

GLOWFISH สาทร ออกแบบพื้นท่ีโดยเน้นเรื่องความส�าคัญของคุณภาพชีวิตในการท�างาน         

ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนท�างานยุคปัจจบุนัทีไ่ม่ยดึตดิกบักรอบการท�างานแบบเดมิๆ ในส่วนของพืน้ที่

ใช้สอยนั้นแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่หลักๆ ได้แก่

พื้นที่ท�ำงำนที่มีทั้งแบบ Personal Desks โต๊ะท�างานอเนกประสงค์ส่วนตัวพร้อมผนังกั้น เหมาะ

ส�าหรับ Freelance Professional ใช้บริการได้ทั้งแบบรายวันและรายเดือน และ Private Offices 

ออฟฟิศให้เช่าทีค่รบครนัด้วยอปุกรณ์ส�านกังาน รองรบักลุม่บรษัิทขนาดเลก็ เช่น Startup และธรุกจิ

ออนไลน์ที่มีสมาชิกทีม 3-12 คน

พื้นที่ห้องประชุมให้เช่ำรำยชั่วโมง Creative Meeting Rooms ความโดดเด่นอยู่ที่คอนเซปต์    

การตกแต่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละห้อง ซึ่งห้อง Secret Service นั้นตกแต่งในธีมภาพยนตร์เรื่อง 

Kingsman ห้อง Solarium ตกแต่งโดยเน้นเฟอร์นเิจอร์ไม้ คมุโทนด้วยสเีขียว ให้ความรูส้กึผ่อนคลาย 

และอยู่ติดกับห้อง Green Zone ท่ีสามารถเปิดผนังก้ันห้องเพื่อเช่ือมเป็นห้องเดียวกันได้ ห้องนี้

ตกแต่งด้วยต้นไม้ มีหน้าต่างกระจกท�าหน้าที่รับแสงธรรมชาติ ห้องจึงไม่มืดทึบชวนอึดอัด อีกหนึ่ง

ไฮไลต์ของพื้นที่โซนนี้คือ Creativity Zone ห้องประชุมแบบเปิด ผนังตกแต่งด้วยแผ่นเหล็กสีขาว   

ฉลุเป็นรูปปลากว่า 1,500 ตัว เหมาะส�าหรับจัดการประชุมลักษณะกึ่งปิดกึ่งเปิด รวมถึงจัดแสดง

นิทรรศการ และจัดแสดงดนตรี

พื้นที่จัดงำนอเนกประสงค์ Conference Halls จุคนได้มากถึง 440 คน จัดเต็มด้วยระบบแสงสี

ระดับคุณภาพ เหมาะส�าหรับจัดแถลงข่าว มินิคอนเสิร์ต สัมมนา เวิร์กช็อป ฯลฯ สามารถกั้นผนัง

เพื่อแบ่งเป็นห้องจัดงานขนาดเล็กได้ 3 ห้อง

พื้นที่อำหำรและเครื่องดื่ม Co-Eating Space พบกับ 5 ร้านน่าสนใจ ได้แก่ Viet Concept 

เสิร์ฟอาหารไทย-เวียดนาม ปรุงด้วยวัตถุดิบคุณภาพดี North Sathorn ร้านอาหารเหนือที่มีเมนูเด็ด

อย่างขนมจนีน�า้เงีย้ว Easy Buddy เน้นขายเมนขู้าวผดักะเพรา Hip Bowl กบัข้าวหน้าไก่ เมนขูึน้ชือ่

ของร้าน และ Kuppadeli คาเฟ่ที่ขายขนมและเครื่องดื่มแบบ Grab & Go อีกทั้งยังมีบาร์น่านั่ง

อย่างปลาชุมที่พร้อมสร้างความผ่อนคลายให้กับทุกคนด้วยเสียงเพลงและเครื่องดื่มเย็นๆ 

ชั้น 2 อาคารสาทรธานี 2 
 www.glowfishoffices.com
 glowfishoffices
 0-2109-9600

CO-WORKING SPACE
มาพร้อม COMMUNITY คูลๆ

สถานที่ท�างานเพื่อคนรุ่นใหม่อย่าง Co-Working Space เป็นที่รู้จักในบ้านเรา

มาสักพักหนึ่งแล้ว และตอนนี้ก็มี Co-Working Space เปิดให้บริการมากมาย

หลายที่ โดยแต่ละที่ใช้การออกแบบตกแต่งและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

ที่เอื้อต่อการท�างานของผู้ใช้บริการมาเป็นจุดดึงดูด แต่ส�าหรับ GLOWFISH นั้น

ต่างออกไป เพราะจุดแข็งไม่ได้มีเพียงพื้นที่ท�างานที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมตัวของคนหลากหลายสไตล์ด้วย
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คอ ระฆัง
ร้านอาหารใต้ รสคนกรุงในย่านประตูผี

คอ ระฆงั ร้านอาหารปักษ์ใต้ทีต่ัง้อยูใ่นบ้านสไตล์ชิโน-โปรตุกสีสีขาวสะอาดตา บรรยากาศภายใน
ร้านปลอดโปร่ง เนือ่งจากมีแสงธรรมชาตส่ิองถงึ และโดดเด่นด้วยภาพวาดเสมอืนจรงิทีผ่นงั โดยวาด
เป็นรูปวัดส�าคัญในกรุงเทพฯ เช่น วัดพระแก้ว และวัดสุทัศน์ ส่วนอาหารที่เสิร์ฟเป็นอาหารใต้ที่ผ่าน
การปรับรสชาติ โดยลดความจัดจ้าน ความเผ็ดร้อน และกลิ่นลง เพื่อให้คนกรุงรับประทานได้ง่าย

ขนมจีนน�ำ้ยำปู เมนูท่ีห้ามพลาดด้วยประการทัง้ปวง น�า้ยามรีสหวานและหอมของป ูเพราะท�าจาก
เนื้อปู ไม่มีเนื้อปลาปน เนื้อปูชิ้นใหญ่โดนใจเพราะใช้เนื้อปูคัดพิเศษ เสิร์ฟพร้อมขนมจีน ผักลวก และ
ไข่ยางมะตมู น�ำ้พรกิกุง้สด กลิน่เคยไม่แรงอย่างทีค่ดิ ต�าน�า้พรกิครกต่อครก จงึเลอืกระดบัความเผด็
ได้ตามต้องการ เสร์ิฟคู่เครือ่งเคียงท้ังไข่ยางมะตมู ชะอมชบุไข่ทอด ผกัลวกอย่างถ่ัวฝักยาว กะหล�า่ปลี 
ผักกาดขาว พร้อมผักตามฤดูกาล เช่น ขมิ้นขาว ส่วนเครื่องดื่มและของหวานที่อยากแนะน�ามี Thai 
Tea Cube วิธีดื่มคือ เทนมลงบนชาไทยแช่แข็งรูปลูกบาศก์อย่างช้าๆ เพื่อให้ชาไทยค่อยๆ ละลาย 
ท�าให้ได้เทก็เจอร์เกลด็หมิะตอนดืม่ อย่าเทนมหมดในครัง้เดยีว เพราะรสชาตขิองชาไทยจะหวานเกนิ
ไป และ โรตีทิชชูวิปครีมฝอยทอง โรตีทิชชูที่ไม่อมน�้ามัน ไม่เหม็นหืน และหอมเนย แต่งหน้าด้วยวิป
ครีมสด รสหวานนิดมันหน่อย และฝอยทองสด หอมกลิ่นไข่ ไม่หวานมาก ไม่แข็งกระด้าง

บีโกหมอย ของหวานจากภูเก็ตที่หารับประทานได้ยากในกรุงเทพฯ ไอศกรีมกะทิสด รสหวานมัน 
หอมกลิ่นกะทิ รับประทานคู่ข้าวเหนียวด�าเปียกมะพร้าวอ่อน รสหวานก�าลังดี

สถานทีโ่ชว์ความสามารถอย่างการลอดห่วง และ

เล้ียงบอลของโลมา 2 สายพนัธุ ์นัน่คอื โลมาหวับาตร 

และโลมาสีชมพู ผูช้มสามารถว่ายน�า้ร่วมกับโลมาได้ 

นอกจากนี ้ยังมกิีจกรรมอืน่ๆ ให้ทกุคนในครอบครวั

ได้ร่วมสนกุ เช่น ให้อาหารปลากะพงยักษ์ สปาปลา 

สัมผัสโลกใต้ท้องทะเลลึกในถ�้าปลาการ์ตูน และ        

ป่ันจักรยานน�า้

ในวาระที่ Gallery Seescape         

เดินทางมาครบหนึ่งทศวรรษในปีนี ้         

จึงได้จัดนิทรรศการกลุ่มครั้งใหญ่ที่สุด

ของแกลเลอรี โดยรวบรวมกว่า                    

98 นิทรรศการจาก 101 กิจกรรมทางศลิปะ

ที่เคยเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้มาจัดแสดง     

รวมกัน นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ     

เฉลมิฉลองและแสดงศกัยภาพของศลิปิน

ทกุท่านทีเ่คยร่วมงานกันมา

จันทร์มณี

POWERNAP LOUNGE

AyURAh SPA

สปาบรรยากาศเงียบสงบ 

และมคีวามเป็นส่วนตวั มห้ีอง

ทรีตเมนต์และบริการนวดริม

ชายหาดให้บรกิาร ซกิเนเจอร์

ทรีตเมนต์มีทั้ง Chakra 

Revitalising Massage ช่วยให้

รู้สึกผ่อนคลาย Energising 

Massage ช่วยลดความตึงเครียด และ The Foot Re Exology Massage           

นวดฝ่าเท้าเพ่ือลดความเครยีด

ร้านอาหารไทยสไตล์วนิเทจ 

บรรยากาศสบาย เป็นกันเอง        

มีดนตรีสดขับกล่อมยามค�่าคืน 

อาหารทกุจานปรงุอย่างพถีิพถัิน 

ใส่ใจทัง้ในเรือ่งของรสชาติ และ

วตัถดุบิ มเีมนใูห้เลือกหลากหลาย 

เช่น ปลาดกุฟผัูดพรกิขงิ ต้มย�า

ลอยนวล ย�าคะน้ากุง้สด และโรตแีกงเขยีวหวาน

PowerNap Lounge พร้อม     

ให้บรกิารห้องพักผ่อนท่ีอณุหภมิูเย็น

ก�าลงัดเีหมาะแก่การงบีหลบั ห้อง

อาบน�า้ส�าหรับสาวๆ ครบครนัด้วย

อปุกรณ์อาบน�า้ และ Co-Working 

Space ให้บรกิารฟรสี�าหรบัผูท้ีใ่ช้

บริการห้องงีบและห้องอาบน�้า           

มอีาหาร ขนม และเครือ่งดืม่ให้บรกิาร เช่น ส้มต�าผลไม้ และเค้กช็อกโกแลต     

เสิร์ฟคูก่ล้วยบรเูล่และสลัดผลไม้

Gallery Seescape อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-13 กุมภาพันธ์ 2562

 galleryseescape
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

 0-3949-9222, 0-3936-3238   OasisSeaWorld
 www.thaioasisseaworld.com

อ.เมือง จ.สระแก้ว เปิดบริการ 16.00-23.00 น.
 08-1820-0598   chanmaneerestaurant

akyra Beach Club Phuket อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 0-7659-2500   www.theakyra.com/phuket

ชั้น B1 อาคารอินเตอร์เชน 21 เปิดบริการ 07.00-24.00 น.
 0-2010-9292, 09-8826-1248   www.powernapthai.com  powernaplounge

ถ.มหาชัย ตรงข้ามวัดเทพธิดาราม เปิดบริการทุกวัน 11.00-24.00 น.
 korrakang
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HealtHy body Text : น�้ำค้ำง

ไข่มุกชานมฟีเวอร์

ช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นก็ยากจะเดา จู่ๆ ไข่มุกในชานมก็กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง คราวนี้เลยเถิดไปมาก ไม่ใช่แค่อยู่ในชานม แต่ยังไปแทรกตามอาหารคาว

หวานอื่นๆ เช่น ราเมน ส้มต�า ผัดกะเพรา ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่ใช้ไข่มุกแทนเส้น พิซซาหน้าไข่มุก ส่วนร้านชานมไข่มุกก็คึกคักอีกครั้งเมื่อมีบางเจ้าใช้กลยุทธ์การ

ตลาดบุฟเฟต์ไข่มุกชานมตักได้ไม่อั้นในราคาเดียวมาดึงดูดลูกค้า จนท�าให้ร้านอื่นๆ เลียนแบบกันเป็นแถว

ถ้ากระแสนี้ติดลมบนนาน คิดว่าไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพนัก จากข้อมูลของ ทิวาพร มณีรัตนศุภร โภชนากรจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชานมไข่มุก 1 แก้ว มิได้มีเพียงแต่น�้าชาเท่านั้น แต่ยังมีน�้าเชื่อม ครีมเทียม และไข่มุกเพิ่มขึ้นมา ข้อมูลทางโภชนาการระบุ ชานมไข่มุก 1 แก้ว ให้พลังงาน 

240-360 กิโลแคลอรี (คาร์โบไฮเดรต 45-62 กรัม, ไขมัน 0-14 กรัม, โปรตีน 0.4-2 กรัม) ความแตกต่างของพลังงานและสารอาหารขึ้นอยู่กับปริมาณน�้าเชื่อม

และครีมเทียมที่ใส่ลงไป

ไข่มุกที่อยู่ในชานมไข่มุกนั้น ผลิตมาจากแป้งมันส�าปะหลัง ซึ่งจัดอยู่ในอาหารหมวดเดียวกับแป้งและน�้าตาล โดยไข่มุก 30 กรัมให้พลังงาน 100 กิโลแคลอรี 

ซึ่งพลังงานที่ได้จากการดื่มชานมไข่มุกใกล้เคียงกับการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ 1 ชาม ที่ให้พลังงาน 326 กิโลแคลอรี (คาร์โบไฮเดรต 41 กรัม, ไขมัน 

8 กรัม, โปรตีน 21 กรัม) หรือเปรียบเทียบปริมาณน�้าตาลที่ได้รับจากชานมไข่มุกจะเท่ากับข้าว 3-4 ทัพพี

การบริโภคชานมไข่มุกเป็นประจ�า โดยเฉพาะจากร้านบุฟเฟต์ที่ให้ลูกค้าตักไข่มุกเติมเองแบบไม่จ�ากัด ลูกค้าที่ไม่ยั้งใจ มักกระหน�่าตักเพื่อให้คุ้มเงินมาก

ที่สุด โอกาสที่จะกระทบต่อสุขภาพมีมาก อย่างน้อยก็น�าไปสู่การเป็นโรคอ้วน เมื่อความอ้วนมาเยือน โรคอื่นๆ ก็จะตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ

โรคหลอดเลือด 

เราอาจตามใจปากได้เป็นครั้งเป็นคราว แต่ไม่ใช่สุดโต่งแบบบริโภคทุกวันจนเข้าข่ายเสพติด เราสามารถเสพติดชานมไข่มุกได้พอๆ กับการเสพติดกาเฟอีน

ในเครื่องดื่มชา กาแฟ และน�้าอัดลม เพราะความหวานจากน�้าตาลในเครื่องดื่มชานมไข่มุกนั้น (และเครื่องดื่มอื่นๆ) มีส่วนท�าให้สมองหลั่งสารแห่งความสุข

ออกมา ก่อให้เกิดการเสพติดเทียบเท่าการเสพโคเคนเลยก็ว่าได้

หากไม่อยากตกอยู่ในภาวะเสพติดความหวานมันเช่นนั้น พึงระลึกว่าการดื่มชานมไข่มุกที่เหมาะสมคือ การดื่มโดยค�านึงถึงพลังงานที่ควรได้รับในแต่ละวัน 

โดยการทดแทนการดื่มชานมไข่มุกกับการลดการบริโภคอาหารในกลุ่มข้าว แป้ง หรือการลดปริมาณน�้าตาลที่ใส่ในชานมไข่มุกที่สั่ง และหลีกเล่ียงการใส่       

ครีมเทียมลงไปในชานมไข่มุก เพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดอันตรายที่มาจากชานมไข่มุกลงได้ 

ชานมไข่มุกอาจมีก�าเนิดในไต้หวันเมื่อ 2 ทศวรรษก่อน

แต่เพิ่งแนะน�าเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ตอนเข้ามาใหม่ๆ ได้รับความนิยมอย่างมากอยู่พักหนึ่ง

แม้ต่อมากระแสจะค่อยๆ แผ่วลง แต่ชานมไข่มุกก็ไม่หายไปไหน ยังพบเห็นได้ประปราย

ปัญหาสุขภาพหนังศีรษะและเส้นผม คือ หนึ่งในปัญหาที่ทุกคนต้องเจออย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าปัญหา        

ดังกล่าวจะรักษาไม่ได้

Kaff & Co. คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะที่มีแนวคิดหลักอย่าง “พอดี ที่ดีพอ” โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพในสัดส่วน

ที่เหมาะสม ผ่านการทดลอง วิจัย และผลิตในสถานที่ที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การควบคุมของทีมเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเร่ือง

สมุนไพร ผ่านการตรวจสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังว่า อ่อนโยน ปลอดภัย มีการปรับค่า PH ให้อยู่ท่ี 5.5-6.5         

ซึ่งเป็นค่าที่สมดุลต่อหนังศีรษะ ท�าให้ไม่เกิดการระคายเคือง ปราศจากสาร SLS, SLES, Mineral Oil, น�้าหอม, สี และ         

พาราเบน นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ยังได้รับการออกแบบให้มีความร่วมสมัย คนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยจึงกล้าหยิบใช้ และให้     

ความส�าคัญกบัการให้ข้อมลูความรูเ้รือ่งการดแูลหนงัศรีษะอย่างถกูวิธ ีการดูแลสุขภาพองค์รวมต่างๆ รวมถงึวิธใีช้ผลิตภณัฑ์

ที่ถูกต้อง เพื่อมอบสุขภาพหนังศีรษะและเส้นผมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนแก่ผู้ใช้ทุกคน

ผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะ Kaff & Co. มี 2 สูตร ได้แก่ แชมพูน�้ามันมะกรูดสกัดเย็น ส�าหรับผู้ที่มีหนังศีรษะแห้ง-ผสม     

ซึ่งน�้ามันหอมระเหยจากผิวมะกรูดเป็น Essential Oil ท่ีมีฤทธิ์ช่วยยับย้ังเชื้อราและแบคทีเรีย ต้นเหตุของอาการคัน รังแค 

พร้อมทั้งช่วยท�าความสะอาดหนังศีรษะเป็นอย่างดี และแชมพูสารสกัดเหง้าขิง ส�าหรับผู้ที่มีหนังศีรษะมันมาก โดยสารสกัด

เหง้าขิงสดช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ท�าให้ผมร่วง เสริมสร้างการเกิดใหม่ของเส้นผม ช่วยปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือด           

และออกซิเจนใต้หนังศีรษะให้ท�างานดีขึ้น

พอดี ที่ดีพอ
จุดเริ่มต้นสู่ผลลัพธ์หนังศีรษะแข็งแรง

ADVERTORIAL

Kaff & Co.
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Fortune for Biz
Text :  อ.อ้าย ปุชชญา ying.aiy@gmail.com

ถ้าคุณสอบราชการหรือสอบเข้าท�างานที่ไหนไว้คุณมีโอกาส
ติด และเพื่อนร่วมงานท่ีคุณจะได้เจอก็สามารถช่วยเหลือคุณได ้
ผูใ้หญ่ให้ความเมตตา ตอนนีค่้าใช้จ่ายมากมายเหลอืเกนิควรท�า
บัญชีรายรับ-รายจ่ายไว้บ้าง  งดเว้นส่ิงที่ยังไม่ส�าคัญ คนที ่           
คบกันมานาน มีโอกาสจะได้หมั้นหมายแต่งงาน ใครยังไม่มีคู่
ออกเดินทางตามหาความรกัต่อไป สขุภาพระวงัเรือ่งการพกัผ่อน
ไม่เพียงพอ

คุณดูเซ็งๆ และเบื่อหน่ายเรื่องงาน ทั้งงานที่หนักหนาจนเกินไป
และความไม่เข้าใจของเจ้านาย ส่วนการเงินค่าใช้จ่ายยุ่งพัลวัน 
ระวังเรื่องของเสียของพัง ความรักบางทีคนที่อยู่ข้างๆ  อาจจะ
เป็นได้มากกว่าแฟน  มีปัญหาอะไรให้ปรึกษาหันหน้าเข้าหากัน 
ให้ดแูลกนัและกนัให้ด ีคนโสดคณุเหมาะทีจ่ะอยูค่นเดยีวไปก่อน 
สุขภาพระวังโรคจากกรรมเก่าที่ยังรักษาไม่หาย

คุณมีโอกาสจะได้ปะทะคารมกับเจ้านายให้คุณระวัง การใช้       
ค�าพูดและการตัดสินใจ การเงินก่อนที่คุณจะตัดสินใจซ้ือของ
อะไรช่วงนีต้้องระมดัระวงัค่าใช้จ่าย และจะหมดค่าใช้จ่ายไปกบั
การเดินทางไม่ว่าจะไปท�างาน มีเกณฑ์ได้มีปากเสียงกัน             
กบัคนรกั ใจเยน็ๆ ไว้ดกีว่า สขุภาพระวงัเร่ืองแขน ข้อมืออักเสบ

คุณมีความสับสนโลเล ตัดสินใจไม่ถูก ถ้าก�าลังจะสมัครงาน     
ให้คุณหางานที่ตัวเองรักดีที่สุด การเงินหมดไปกับการท่องเที่ยว
ปาร์ต้ีกับเพ่ือนๆ  ให้คุณคิดก่อนท่ีจะใช้เงินออกไป คนท่ีคบกัน
มาได้สักระยะอาจจะท�าให้คุณต้องตัดสินใจอะไรบางอย่าง        
คนโสดให้ระวังเรื่องการถูกหลอก สุขภาพระวังเรื่องสายตา

ต้องท�าใจกับพวกอิจฉาริษยาในที่ท�างาน หรือคุณอาจจะเจอ   
หนอนบ่อนไส้เข้าให้  เร่ืองการเงินคุณมีสิทธิ์จะได้มรดก  หรือ     
ของขวญัชิน้พเิศษจากคนรกั คนทีค่บกนัมานานความรกัของคณุ
จะเจริญเติบโตเบ่งบาน มีโอกาสได้พัฒนาไปจนถึงการจัดงาน
แต่งงาน  ส่วนคนโสดยังหาคู่ครองที่ถูกใจไม่ได้ สุขภาพให้ระวัง
โรคอาหารเป็นพิษ

งานศิลปิน  นักร้องงานกลางคืนจะสร้างรายได้ให้คุณเป็น          
อย่างงามแต่งานหนัก จนคุณรู้สึกอึดอัดอยากหางานอื่นท�า หรือ
อยากท�างานที่มีรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ ช่วงนี้อย่าเพ่ิงลงทุน      
กับใคร มีโอกาสโดนหักหลังสูง  ความรักสิ่งที่ก�าลังมีปัญหา        
คณุคดิทีอ่ยากปรบัปรงุตวัเอง ขอให้คณุตัง้ใจและพยายามท�าให้
ได้หันหน้าเข้าหากันปัญหาต่างๆ  ที่มีอยู ่จะได้คลี่คลาย               
เรื่องสุขภาพ ระวังโรคเครียด ไมเกรน

คุณอาจจะรู้สึกเหน่ือยกับงานที่เข้ามามากมาย แล้วดูเหมือน    
ความรับผิดชอบของคุณจะมากขึ้น ส่วนเรื่องความรักช่วงนี้      
แฟนของคุณเอาใจใส่ดีไปรับไปส่งพาออกไปเที่ยวข้างนอก แต่
บางทีคุณก็รู้สึกว่าอยากอยู่กับเพื่อนบ้าง การเงิน คุณอาจได้ใช้
เร่ืองสุขภาพที่มีปัญหาเข้ามา อาจจะรู้สึกเจ็บปวดที่ช่องท้อง     
หรือเป็นโรคท่อปัสสาวะอักเสบยังไงใกล้ชิดคุณหมอสักนิด

ช่วงนี้ต้องใช้ความคิดในการท�างานเยอะ มีข้อสงสัยหลายอย่าง
แต่คุณยังไม่กล้าถามเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใหญ่ต้องเก็บความ
สงสยัไว้คนเดียว ปัญหาเก่าๆ เร่ืองหน้ีสนิพะรุงพะรัง ยงัต้องหมนุ
เงนิจนรายได้ไม่พอกบัรายจ่าย ความคดิกบัคนรกัยงัสวนทางกนั
ตลอดเวลา คนโสดจะได้พบเจอคนถูกใจจากการออกไปเท่ียว สุขภาพ
ระวังเรื่องไมเกรน

ช่วงนี้งานประจ�าไม่เหมาะกับคุณ เหมาะท่ีจะท�างานเสริม  หรือ
คนท่ีคิดจะลงทุนท�าร้านเบเกอรี ร้านอาหารคุณท�าได้ มีการ       
เริม่ต้นทีด่ ีการเงนิจะหมดไปกบัการดแูลสตัว์เลีย้ง ซือ้ของตกแต่ง
บ้าน ถ้าคุณอยากจะเสริมดวงเรือ่งการเงินให้คณุหาโคมไฟสวยๆ 
หรือโมบายที่มีเสียงดังมาแขวนหน้าบ้าน ความรักถ้าคบกัน        
มานานระวังปัญหาที่สะสมจะท�าให้คุณเกิดการแตกหัก สุขภาพ
ระวังเรื่องน�้าในหูไม่เท่ากัน

มีเกณฑ์ที่จะต้องขัดอกขัดใจกับเจ้านาย แต่ไม่ใช่เร่ืองรุนแรง 
เพียงแต่พูดจาไปคนละทิศทาง  ควรใช้สติอย่าใช้อารมณ์ตัดสิน
ปัญหา การเงินได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนในบ้าน      
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ความรักยังมีความไม่สบายใจเข้ามาบ้าง  
เร่ืองเก่าๆ  ท่ีเคยท�าให้จิตใจปั่นป่วนยังคงกลับมาซ�้าเติม               
ให้คุณระวังอุบัติเหตุการลื่นล้ม หรือตกบันไดด้วย

คุณรู้สึกอึดอัด เซ็ง งานกองตรงหน้าเต็มไม่รู้จะหยิบชิ้นไหน      
มาท�าก่อน แต่สุดท้ายคุณก็ต้องรีบท�าให้เสร็จเพิม่ความกระตือรือร้น
อกีนดิ สู้ๆ  แนะน�าให้คณุไปท�าบญุเกีย่วกบัแสงสว่าง ไถ่ชวีติปลา
หน้าเขียงจะลดความโชคร้ายเรื่องการเงินที่มีปัญหาได้ คนมี
ครอบครัวอยู่แล้วคุณมีความผูกพันกันดี ช่วยเหลือเกื้อกูล           
แบ่งเบาภาระต่างๆ ช่วยกัน ส่วนคนโสดระวังจะไปถูกใจคนมีคู่
อยู่แล้ว สุขภาพระวังโรคในช่องปาก

เพิ่งจะเร่ิมกลางเดือน แต่ก็เกือบจะส้ินใจรายได้เข้ามาไม่พอ       
กบัรายจ่าย และระวังคนท่ีจะเข้ามาหยบิยมืเงนิด้วย ในเรือ่งงาน
ใครทีค่ดิจะเปลีย่นงานเบรกไว้ก่อนถ้าคณุไปแล้วคณุจะต้องคดิถงึ
ที่เดิมแน่นอน คนมีแฟนอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจ          
แบบกะทันหัน  คนโสดยังต้องหัดบริหารเสน่ห์ในตัวคุณอีกมาก 
สุขภาพระวังปวดหลังปวดเอว

15 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ 2562

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู
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ธนาคารไทยพาณชิย์ เดนิหน้าตอกย�า้ SCB QR Payment 

Platform  มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสดอย่าง      

ต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์การช�าระเงิน      

รูปแบบใหม่ส�าหรับคนยุคดิจิทัล จับมือ เมซโซ่ คอฟฟี่ และ 

วซ่ีา ผูใ้ห้บรกิารด้านการช�าระเงนิในรปูแบบดจิทิลัระดบัโลก 

ช�าระค่าอาหารและเคร่ืองดื่มผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด 

ด้วย SCB EASY และเลือกช�าระด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 

วีซ่า ในรูปแบบ Virtual Credit Card ที่ร้านเมซโซ่ คอฟฟี่ 

ทุกสาขา

SCB QR Payment Platform

Mobvoi บริษัทปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก  จับมือ  อินโนเวชั่น   

อีทีซี  ตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเพียง       

รายเดียว  เปิดตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ล่าสุด “TicWatch 

C2” และ “TicPods Free” หูฟังอัจฉริยะไร้สาย โดยมี โจชัว กาน 

ผู้อ�านวยการฝ่ายขายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Mobvoi  ชนินทร์      

มโนชญากร และ ธรรมสร มีรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อินโนเวชั่น   

อีทีซี จ�ากัด ร่วมแถลงข่าว

SEAC ศนูย์พฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติแห่งภมูภิาค

อาเซียน โดย อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เดินหน้าปลุก

กระแสสังคมให้ตระหนักถึงหนทางความส�าเร็จในระยะยาว         

ของชีวิตด้วยการเรียนรู้เพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศที่มีระบบ

นิเวศแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ  พร้อม        

เผยแผนธุรกิจปี  2562  อัดงบกว่า  600  ล้านบาท  โชว์กลยุทธ ์         

การตลาดทีเ่น้นใช้ Data เพือ่พฒันาบรกิารให้ตรงตามความต้องการ

เปิดตัว TicWatch C2 และ TicPods Free SEAC โชว์โรดแมปขับเคลื่อนประเทศ

Society SME Thailand Privilege Club ครั้งที่ 9

จบไปอย่างสนุกสนาน กับ Exclusive Workshop for SME Thailand Club ส่งท้ายปี 2561 ในหัวข้อ 

“เทคนิคถ่ายภาพสินค้าจากสมาร์ทโฟนอย่างไรให้ยอดขายเปรี้ยง”  โดย  ชาคริต  ยศสุวรรณ์  ช่างภาพ         

มืออาชีพที่คร�่าหวอดในวงการถ่ายภาพมากว่า 20 ปี งานนี้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น พร้อม       

ได้ภาพสวยๆ  ฝีมือการถ่ายภาพของตัวเองกลับบ้านกันไปด้วย  ณ  ห้อง  Creative  zone  Glowfish            

ตึกสาทรธานี 2  

สนใจร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้  เงื่อนไขง่ายๆ  เพียงเป็นสมาชิก  SME  Thailand  Privilege  Club 

เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2270-1123-4 ต่อ 115
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ผ่านไปแล้ว กับอีกหน่ึงกิจกรรมดีๆ ของการจับมือกับแบรนด์สินค้าไอเดีย มากกว่า 30 แบรนด์  

ภายใต้ชื่องาน “Bangkok Design Oasis” รวมมิตรคนรักงานดีไซน์ ครั้งที่ 1 ณ Qualy Design Space 

(พระราม 3) เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 จัดโดย กลุ่มนักออกแบบไทย และแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ 

ซึง่เป็นงานแสดงสนิค้าสดุสร้างสรรค์ส่งท้ายปี ฝีมือคนไทย ต้อนรบัเทศกาลครสิต์มาสและปีใหม่ทีก่�าลงั

จะมาถงึพร้อมด้วยอาหารรสชาตเิยีย่ม และเสวนาจากผูรู้ต้ัง้แต่เรือ่งการอยูอ่าศยั ไปจนถงึสขุภาพ และ

รสนิยมด้านงานออกแบบ 

Bangkok Design Oasis รวมมิตรคนรักงานดีไซน์

เคทีซีแถลงทิศทางการด�าเนินธุรกิจปี 2562

Society

ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และทีมผู้บริหารระดับสูง น�าทัพสื่อมวลชนแถลงทิศทางการด�าเนินธุรกิจปี 2562 และขอบคุณสื่อมวลชน        

ณ ประเทศอียิปต์ ประกาศรุกทุกธุรกิจอย่างเข้มข้น เน้นเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลและร้านค้า พร้อมแตกไลน์ธุรกิจใหม่เพื่อขยับฐานรายได้ให้เติบโตเพิ่มสูงขึ้น ควบคู่กับการสร้างแบรนด์   

เคทีซีแบบหยั่งรากลึกในใจคนเคทีซี สมาชิกและทุกกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
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Talk Awake

Text :  Ratchanee P.

แพ็กเกจจิ้ง หรือ No Packaging กันเลยทีเดียว

ทั้งนี้หากทอดสายตาดูก็จะเห็นว่าเร่ิมมีร้านขายสินค้า

อุปโภคบริโภคแบบรีฟิลเปิดกันเพ่ิมมากขึ้น โดยร้าน            

ในลักษณะนี้จะให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการลด

ปรมิาณขยะบนโลกด้วยการน�าภาชนะมาใส่เองเพือ่ลดปัญหา

ขยะจากบรรจุภัณฑ์ ในขณะที่สินค้าภายในร้านก็มีตั้งแต่

สินค้าอุปโภคสารพัดน�้ายา เช่น น�้ายาล้างจาน สบู่เหลว 

แชมพู น�้ายาถูพื้น น�้ายาซักผ้า โลชั่น และสินค้าบริโภค

ต่างๆ ทั้งน�้าตาลทรายแดง เกลือ พริกไทย ซอสปรุงรส

ต่างๆ ธัญพืช ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

ถึงแม้ร้านค้าแบบน้ีดูเหมอืนว่าจะเป็นการเพ่ิมภาระความ

ยุ่งยากให้กับลูกค้าในการต้องพกพาภาชนะหรืออะไร         

มาจากบ้านเพือ่มาใส่สนิค้าเอง แต่จรงิๆ กส็ามารถลดต้นทนุ

ของแพ็กเกจจิ้งและลดปริมาณขยะจากแพ็กเกจจิ้งได้        

ซึ่งร้านแรกๆ ที่เปิดบริการในลักษณะนี้คือ Refill Station 

ซึ่งร้านค้าที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้จะถูกสั่งปรับสูงสุดถึง            

3 ล้านวอน หรือราว 8.6 หมื่นบาททีเดียว แล้วเชิญชวน      

ให้น�าถงุผ้าหรอืถงุกระดาษทีส่ามารถรไีซเคิลได้มาให้บรกิาร

แก่ลูกค้าแทน ซึ่งในเรื่องนี้มีหลายสิบประเทศทั่วโลก เช่น 

องักฤษ ฝรัง่เศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ และ

จีน เป็นต้น ที่มีการออกกฎหมายห้ามใช้หรือให้เก็บภาษี   

ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 

 เรื่องของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมจึงเป็นเทรนด์หนึ่ง        

ที่มีมาต่อเน่ืองในหลายปี และจะยังคงทวีความส�าคัญ       

มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้บริโภคเองก็มองเห็นปัญหานี้ และ

อ่อนไหวกบัเรือ่งสิง่แวดล้อมมากข้ึน โดยพร้อมทีจ่ะสนับสนนุ

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลายคนยอมที่จะจ่ายเงิน

เพิม่มากขึน้เพ่ือสินค้าทีใ่ส่ใจในสิง่แวดล้อม รวมถึงการเลอืก

ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทน

และน�าไปรีไซเคิลได้ และมากไปกว่านั้นคือ ยินดีที่จะไม่ใช้

ปลายปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้ประกาศใช้กฎหมายแบนการใช้ถุงพลาสติก

ภายในซูเปอร์มาร์เก็ตชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

โดยสั่งห้ามซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ทั่วประเทศ

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโลก และจัดการเรื่องขยะรีไซเคิล

ร้านเล็กๆ ที่จ�าหน่ายน�้ายาล้างจาน น�้ายาถูพื้น ไปจนถึง

สบู่ แชมพู และโลชั่น โดยจะเลือกสินค้าที่ไม่มีสารเคมี

อันตราย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง ที่มีลูกค้าที่เข้าใจเข้ามาปั๊ม

น�้ายาเองกันเรื่อยๆ และเริ่มมีร้านอื่นๆ ตามมา ล่าสุด       

คือ ZeroMoment Refillery ทีใ่หญ่ขึน้มาหน่อยและมสีนิค้า

ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค 

ด้วยภาวะโลกร้อนที่หนักหนาขึ้นทุกวันๆ จนกลายเป็น

ความจ�าเป็นต้องมีข้อก�าหนดกฎหมายออกมาบังคับ          

ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เริ่มใส่ใจส่ิงแวดล้อมอยากร่วมลด

ขยะให้โลก ส่ิงเหล่านี้เป็นกระแสที่เข้ามามีบทบาท              

ต่อธุรกิจมากขึ้น ดังนั้น จึงเชื่อว่าร้านประเภทรีฟิลแบบน้ี

จะเกิดเพิ่มมากขึ้นแน่นอน 

ธุรกิจใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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เฟ้นหา!! สดุยอดนวตักรรมธรุกจิเอสเอม็อี 

เชิญชวนผู้ประกอบการไทย ที่ธุรกิจมีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ�้าใคร  

ร่วมประกวดชิงรางวัลใน 10 สาขานวตักรรม

• รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ • รางวัลโดดเด่นด้านการบริหาร

จัดการองค์กร • รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภณัฑ์ • รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภณัฑ์ 

Reuse/Recycle • รางวัลโดดเด่นด้านพฒันาผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์ • รางวัลโดดเด่น

ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ • รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม • รางวัลโดดเด่น

ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม • รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ • รางวัลโดด

เด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

สอบถามข้อมูลได้ที่ :  

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

หรือ 0-2270-1123-4 ต่อ 403
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