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แม้ว่าการเดินทางเพื่อไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็มีผู้คนมากมายที่ท�าได้ส�าเร็จมาแล้ว! ดังน้ัน หากผู้น�ามี          
วสิยัทศัน์มองเหน็ภาพและโอกาสในอนาคตของธรุกิจ ก็ย่อมจะช่วยให้การก�าหนดทศิทางและเป้าหมายของธรุกจิชดัเจน และมโีอกาส     
ที่จะเป็นไปได้ 

การมีวิสยัทศัน์คอื การท�าให้ทกุคนในองค์กรเข้าใจตรงกนัว่าธรุกจินัน้จะไปทางไหน มคีวามก้าวหน้าอย่างไร และจะใช้แนวทางใด  
ในการไปถึงเป้าหมายนั้น ดังนั้น ในทางตรงกันข้ามหากขาดซึ่งวิสัยทัศน์แล้ว ถึงแม้ว่าจะมีทุน มีทรัพยากร มีการบริหารงานที่ด ี 
ก็ใช่ว่าจะประสบความส�าเร็จ โดยอาจจะท�าให้เส้นทางธุรกิจเดินไปได้เพียงในระยะสั้นๆ เท่านั้น

“เป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ในแค่ประเทศไทยอยู่แล้ว ประเทศไทยคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง...ฉะนั้นสุดท้ายธุรกิจนี้คือระดับโลก” 

ประโยคข้างต้นคือ วิสัยทัศน์ของ อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง Co-Founder ของ AIRPORTELs ซึ่งเป็น Startup สัญชาติไทย            
ที่ให้บริการรับฝากและส่งกระเป๋าเจ้าแรกในไทย และเป็นเจ้าที่ 8 ของโลก ซึ่งเขากล่าวต่อไปด้วยว่า “ผมไม่กลัวที่จะท�าไม่ถึง คิดว่า
คนเราโตได้ด้วยวิชั่น เหมือนต้นไม้ถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกในห้องก็โตได้แค่นี้ แต่ถ้าเอาไปปลูกข้างนอกก็จะสามารถเติบโตขึ้นไป      
ได้อีก มันก็คือวิชั่นที่เปิดออกไป ซึ่งวิชั่นนี่แหละที่จะท�าให้เราโต”

 แน่นอนว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเป้าหมายการพาธุรกิจไปสู่ระดับโลกท่ีเขาในฐานะผู้น�าองค์กรตั้งเอาไว้น้ีจะส�าเร็จหรือไม่?    
แต่ที่แน่ๆ ทุกคนในองค์กรรู้แล้วจะเดินไปทางไหน มันจึงเป็นเหมือนความท้าทายท่ีท�าให้ทุกคนมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไป ไปตาม      
วิสัยทัศน์ที่ตั้งเอาไว้
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ไมโครกริดชุมชนบ้านผาด่าน จังหวัดล�าพูน 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน

	 ในพ้ืนท่ีท่ีห่างไกล	 หรือในถ่ินทุรกันดาร
การที่จะมีไฟฟ้าใช้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องท่ียากและ
ล�าบากพอสมควร	 และย่ิงเป็นพ้ืนที่ท่ีอยู่ในเขต
อุทยานหรือพ้ืนที่ป่าสงวนย่ิงมีความเป็นไปได้ที่
จะเชื่อมโยงสายไฟเข้าไปในตัวชุมชนหรือหมู่บ้าน
นั้น ย่ิงเป ็นไปได ้ยากเข ้าไปอีก	 แต ่ด ้วยการ
สนับสนุนของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน	 ท�าให้ชุมชนบ้านผาด่าน	 จ.ล�าพูน	 มี
ไฟฟ้าใช้	 และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน
เหล่านี้
	 ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
(สนพ.)	กระทรวงพลังงาน	ได้ไปเยี่ยมชมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผล 
ตามแนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียง	 ชุมชน 
บ้านผาด่าน	ต.ทากาศ	อ.แม่ทา	จ.ล�าพูน	ซึ่งได้รับ
อนุมัติงบประมาณจาก	 กองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน	 ในการติดต้ังระบบต้นแบบ

ไมโครกริด	 (Micro	Grid)	 และวางระบบสายส่ง
ไฟฟ้าชุมชน	ซึ่งด�าเนินงานโดย	สมาคมพลังงาน
ทดแทนเพื่อความยั่งยืน	(สพย.)	
	 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล  ์
แสงอาทิตย์แบบ	Grid	 Interactive	 ขนาดก�าลัง 
ติดตั้ง	102	กิโลวัตต์	พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน	
(Energy	 Storage	 Systems)	 ขนาดความจ	ุ
307.20	 กิโลวัตต์	 -	 ชั่วโมง	 ใช้เงินลงทุนกว่า	 38	
ล ้านบาท	 โดยระบบท่ีติดต้ังถือเป็นต้นแบบ
การน�าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน	 (Lithium	 Ion 
Battery)	มาใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่เหลว	 (Flow	
Battery)	 เพ่ือเป็นการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบจุด
คุ้มทุนของแบตเตอรี่	 พร้อมวางโครงข่ายไฟฟ้า
ชุมชน	 โคมไฟถนน	 ทั้งนี้ยังได้วางระบบบริหาร
จัดการรายได้ร่วมกัน	 เพ่ือน�ามาใช้ดูแลบ�ารุง
รักษาระบบในระยะยาวเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน
ต่อไป

	 ผลจากการติดตั้งระบบ	ท�าให้ชาวบ้านได้
มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และประกอบอาชีพ
จากการทอผ้าและเกษตรกร	 ท�าให้มีรายได  ้
เพิ่มขึ้น	คุณภาพชีวิตดีขึ้น
	 กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	
ยังคงมุ่งมั่น	สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือสร้างอนาคตและพลังงาน 
ที่ย่ังยืน	 เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของ 
ทุกคนในประเทศ
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IF YOU DOUBLETHE NUMBER OF EXPERIMENTSYOU DO PER YEAR,YOU’RE GOING TO DOUBLE
YOUR INVENTIVENESS.

หากเพิ่มการทดลองขึ้นเป็นสองเท่าต่อปีความคิดสร้างสรรค์ก็จะเพิ่มขึ้นสองเท่าเช่นกัน

-- Jeff Bezos ผู้ก่อต้ังเวบ็ไซต์ Amazon 
--

ล่าสุด Glassdoor เว็บไซต์แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานบริษัทต่างๆ เผย 3 บริษัท      
ที่คนวัยท�างานอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

อันดับ 1 Bain & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ขององค์กร 
คือ มุ่งมั่นในการท�าสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลูกค้า

อันดับ 2 Zoom Video Communications บริษัทด้านการส่ือสารผ่านวิดีโอ มาพร้อม       
ความตั้งใจพัฒนาบริการคลาวด์ เพื่อให้การท�างานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการสื่อสาร              
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อันดับ 3 In-N-Out Burger ร้านฟาสต์ฟูดสัญชาติอเมริกันที่มีเบอร์เกอร์เป็นเมนูหลัก ร้านนี้
น่าสนใจตรงที่เสิร์ฟเฉพาะอาหารคุณภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เน้นการให้บริการ        
แบบกันเองและอบอุ่น

ทางฝั่งของแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วอย่าง Facebook หล่นมาอันดับ 7 และ Google อยู่ใน
อันดับ 8 หลังจากปีที่ผ่านมาครองอันดับ 5

ลุ้นกันต่อว่า ปีหน้า Bain & Company จะโดนโค่นหรือเปล่า

ปีน้ีจะได้ยนิค�าว่า Nano Influencers หนาหหูน่อย เพราะเป็นกลยทุธ์การตลาดทีส่ร้างความส�าเรจ็
ให้กับแบรนด์ได้ไม่น้อยไปกว่า Micro Influencers และ Influencers เนื่องจากปัจจุบันลูกค้ารู้เท่าทัน
กลยทุธ์การตลาดทีแ่บรนด์ใช้ และมองว่าการแนะน�าสนิค้าของแบรนด์ผ่านคนดงัคอื การโฆษณา ไม่ใช่
แนะน�าเพราะใช้จริง

Nano Influencers คือ คนที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดีย 1,000-5,000 คน เข้าถึงง่าย และแนะน�า
สินค้าแบบเพื่อนแนะน�าเพื่อน เหตุผลที่ Nano Influencers น่าสนใจคือ แม้จะมีผู้ติดตามน้อย แต่ทุกคน
เป็นซูเปอร์แฟนที่เชื่อในสิ่งที่คนกลุ่มนี้น�าเสนอ และค�าพูดของคนกลุ่มนี้มีน�้าหนัก น่าเชื่อถือ เพราะไม่มีผู้น�า
ทางความคิด

ทั้งนี้ จากการส�ารวจของ Digiday เว็บไซต์ข่าวสารแวดวงดิจิทัล พบว่า Nano Influencers ท�าให้ผู้คนเกิด    
ความสนใจในสิ่งที่พวกเขาน�าเสนอได้มากถึง 8.7 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่คนดังท�าได้เพียง 1.7 เปอร์เซ็นต์

ชวนมาร่วมงานสักแคมเปญซิ

ตอนนี้ธุรกิจรูปแบบ Sharing Economy ก�าลังอยู่ในความสนใจของเหล่าผู้ประกอบการ เพราะมี
แนวโน้มเตบิโตไปทัว่โลกและเตบิโตอย่างรวดเร็ว โดยสถาบนัวจิยั Brookings คาดการณ์ว่า ปี พ.ศ.2568 
ธุรกิจรูปแบบนี้จะสร้างรายได้ได้ 335 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ.2557 ที่มีรายได้เพียง 
14 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ตวัอย่างแบรนด์ทีเ่ตบิโตจากการท�าธรุกิจแบบ Sharing Economy คอื Uber 
และ Airbnb

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก Statista บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ยังเผยว่า Gen Y ตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอย่างไม่ลังเล เมื่อรู้ว่ารูปแบบธุรกิจของแบรนด์คือ Sharing Economy ส่วนประเภทธุรกิจ       
ที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุดในตลาด Sharing Economy ได้แก่ ธุรกิจที่พักที่ให้คนท่ีมีห้องว่าง                  
น�าห้องมาปล่อยเช่าได้ ธุรกิจ Healthcare และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

Sharing Economy คึกคักแน่ปีนี้

ก่อนจะวาดฝันถึงความส�าเร็จของธุรกิจ อยากให้ผู้ประกอบการลองส�ารวจตัวเอง      
ก่อนว่า มี 3 สิ่งที่จะพูดถึงต่อไปนี้หรือเปล่า หากมี แนะน�าให้รีบทิ้งทันที เพราะไม่เช่นนั้น
ธุรกิจมีโอกาสพังตั้งแต่เริ่มต้น

สิ่งแรกที่ต้องทิ้งคือ ความกลัว เพราะเป็นสิ่งที่บั่นทอนศักยภาพในการท�าธุรกิจ            
ของผู้ประกอบการ ท�าให้ไม่กล้าต่อสู้กับปัญหา ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเพราะกลัวเกิด                
ความผิดพลาด เมื่อไม่กล้าท�าอะไรสักอย่าง ธุรกิจก็ไม่มีวันเติบโต 

ถัดมาคือ เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน หากเป้าหมายในการท�าธุรกิจยังเลือนราง ความส�าเร็จ
ของธุรกิจก็ยากจะเกิดขึ้น และการท�าธุรกิจโดยไร้เป้าหมายส่งผลให้ผู้ประกอบการรู้สึก    
เบื่อหน่ายและเลิกท�าธุรกิจไปในที่สุด เพราะไม่เห็นถึงความก้าวหน้าของธุรกิจ ไม่รู้ว่า      
ท�าธุรกิจไปเพื่ออะไร 

สุดท้ายคือ ท�าทุกหน้าที่คนเดียว จริงอยู่ว่าอาจช่วยประหยัดเงินได้มาก เนื่องจาก        
ไม่ต้องจ้างพนกังาน แต่การท�างานทกุอย่างเพยีงคนเดยีวท�าให้งานออกมาไม่มปีระสทิธภิาพ 
เพราะไม่มีเวลามากพอจะลงมือท�างานนั้นๆ อย่างสุดฝีมือ

ทิ้งเถอะ เพื่ออนาคตที่สดใสของธุรกิจ

Sharing Economy เทรนด์น้ีแรงดไีม่มีตก

3 บรษิทัน่าท�างานท่ีสดุในปี พ.ศ.2562

คนดงัหลกีหน่อย! Nano Influencers ก�าลงัมา

3 สิง่ต้องทิง้ ถ้าไม่อยากให้ธุรกจิสะดุดตัง้แต่เริม่
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พฤติกรรม
ช้อปปิงบนมือถือ

โทรศัพท์มือถือ คือเครื่องมือที่ส�ำคัญ

ในกำรช้อปปิง

ที่สร้ำงประสบกำรณ์ด้วย AR/VR 

ช้อปปิงออนไลน์ผ่ำนอะไร?

คอมพิวเตอร์

สมำร์ทโฟน

แท็บเล็ต

สมบูรณ์แบบ เร็วง่ำย ประสิทธิภำพ

คิดอย่ำงไรกับกำรช้อปปิงผ่ำนมือถือ 

61%

%

%

60%

24%

49% 58%56% 55%

69%

%

%

49%

29%

28% 44%37% 39%

%

73%

49%

%

%

48% 58%58% 57%

%

33%

16%

%

%

11% 18%17% 17%

ที่มา : www.adweek.com

อยำก

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

เงื่อนไขการใช้บริการ ศูนย์ TCDC

• ส่วนลดค่าถ่ายเอกสารและสแกนเอกสาร

• มีบริการหนังสือ วารสาร นิตยสารด้านการออกแบบจากทั่วโลก  

โดยสามารถอ่านได้ที่ศูนย์ TCDC

• มีบริการฐานข้อมูลออนไลน์ (ภายใน TCDC เท่านั้น)

• มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการค้นคว้า

• มีบริการสื่อมัลติมีเดีย

• มีบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตแบบไร้สาย (Wi-Fi Internet)

• บริการจองทรัพยากรสนเทศออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ libarary.tcdc.or.th

• ส่วนลดการใช้ห้องประชุม Creative Room 50%  

จากปกติ 300 บาท/ชั่วโมง เหลือ 150 บาท/ชั่วโมง ที่ ศูนย์ TCDC

พิเศษสุด!! ส�ำหรับ 30 ท่ำนแรก ที่สมัครสมำชิกภำยใน

เดือนกุมภำพันธ์นี้ รับบัตรสมำชิกเข้ำใช้บริกำรที่  

ศูนย์สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ (TCDC) มูลค่ำ 1,200 บำท

• พร้อมรับนิตยสำร SME THAILAND และ SME STARTUP 

(FREE COPY) อ่ำนฟรี 1 ปี 

• รับสิทธิ์ ในกำรซื้อพ็อกเก็ตบุ๊ก และผลิตภัณฑ์ในเครือรำคำพิเศษ 

• ร่วมกิจกรรม WORKSHOP ที่ทำงนิตยสำรจัดขึ้นฟรี 

• สงวนพื้นที่ VIP ไว้ส�ำหรับสมำชิกเป็นพิเศษ ส�ำหรับกำรเข้ำร่วม

กิจกรรมฟรีสัมมนำ ที่ทำง SME THAILAND จัดขึ้น 

• ลงประชำสัมพันธ์ธุรกิจ และบริกำรฟรี!!! ในคอลัมน์ 

CLIPBOARD

• และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมำกมำย

สมัครสมำชิก SME THAILAND PRIVILEGE CLUB วันนี้  

รับส่วนลดกว่า 40% ในรำคำ 1,990 บำท จำกรำคำปกติ 5,500 บำท 

SS065008BO     260X345    1/2/62



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

ในวันที่หลายคนหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ธุรกิจใหม่ก็ถือก�าเนิดขึ้น นั่นคือ

ร้านรีฟิล ร้านขายสินค้าที่ลูกค้าต้องพกภาชนะมาใส่สินค้า โดยร้านรีฟิลที่จะพูดถึงนี้ชื่อว่า ZeroMoment refillery

ที่แม้จะตั้งอยู่ในย่านรถติดอย่างรามค�าแหง แต่คนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม

ตลอดทั้งคนทั่วไปที่อยากสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิงสินค้าไร้แพ็กเกจจิ้งต่างยอมฝ่ารถติดมาที่นี่

ตึก @Home Residence ซ.รามค�าแหง 24 แยก 20
 เปิดบริการ

วันอังคาร-เสาร์ 10.00-19.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00-16.00 น. หยุดทุกวันจันทร์

 08-1551-7700
 zeromomentrefillery

ช้อปสบายใจ ไร้แพ็กเกจจิ้ง

เมี่ยว-ฤดีชนก จงเสถียร สาวเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่า หลังจาก

ได้เห็นร้านรีฟิลที่เยอรมนีก็เกิดความต้ังใจอยากเปิดร้านประเภทนี้

ในไทย โดยก่อนเปิดร้านในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา เธอใช้

เวลากว่า 6 เดือนในการศึกษาข้อมลู เช่น ความชอบของคนทีอ่าศยั

ในพื้นที่เปิดร้าน และสินค้าที่จะขาย เพื่อให้ร้านออกมาตอบโจทย์

ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ร้านรีฟิลสไตล์มินิมอลร้านนี้น่าสนใจตรงที่มีสินค้าให้เลือกซื้อ

กว่า 200 ชนิดจากหลากหลายหมวดหมู่ เช่น หมวด Cleaning 

Supplies เช่น น�้ายาท�าความสะอาดบ้าน สบู่ก้อนส�าหรับซักผ้า 

หมวด Personal Care เช่น แชมพูบาร์ แป้งระงับกลิ่นกาย หมวด 

Herbs & Spices เช่น น�้าตาลมะพร้าวแท้ ผงพะโล้ หมวด Oil & 

Sauce เช่น ซอสถั่วเหลืองคิคโคแมน น�้าผึ้งป่า และหมวดของใช้

ในชีวิตประจ�าวันอย่างแปรงสีฟันไม้ไผ่ หลอดไม้ไผ่ และไหมขัดฟัน

จากเส้นไหมธรรมชาติ เป็นต้น

เกณฑ์การเลือกสินค้ามาขายคือ เป็นสินค้าที่ใช้บ่อยในชีวิต    

ประจ�าวนั คณุภาพดเีท่ากบัสินค้าในซูเปอร์มาร์เกต็ แต่ราคาถกูกว่า 

แหล่งที่มาส่วนใหญ่มาจากไทย โดยสินค้าประเภทอาหารแห้ง       

เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงสั่งซื้อจากเกษตรกรโดยตรง เน้นออร์แกนิก

และของจากธรรมชาต ิสนิค้าบางส่วนน�าเข้าจากประเทศทีไ่ด้ชือ่ว่า

เป็นแหล่งทีด่ทีีส่ดุของสนิค้านัน้ เช่น เกลอืหมิาลายนัจากปากสีถาน 

ควินัวออร์แกนิกสีขาวจากเปรู แอปริคอตแห้งจากตุรกี

ด้านขัน้ตอนการช้อปปิงกแ็สนง่าย เริม่จาก 1.น�าภาชนะทีเ่ตรยีมมา

จากบ้านไปชัง่น�า้หนกัท่ีเคาน์เตอร์ ถ้าไม่ได้พกมา ทางร้านกม็ขีวดแก้ว

รูปทรงต่างๆ ขาย 2.ตักสินค้าในปริมาณที่ต้องการลงในภาชนะ 

เขยีนรหสัสนิค้าไว้ข้างขวดแล้วน�าไปชัง่น�า้หนกัทีเ่คาน์เตอร์ ปรมิาณ

ขัน้ต�า่ในการซ้ือคอื 1 กรัม 3.ช�าระเงนิ โดยทางร้านจะน�าน�า้หนกัทีช่ัง่

ในขัน้ตอนท่ี 2 ไปลบกับน�า้หนกัภาชนะแล้วคดิราคาเฉพาะราคาสนิค้า

“ยอมรับเลยว่าการเปิดร้านรีฟิลไม่ใช่เร่ืองง่าย ความยากไม่ใช่

แค่เลือกสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า แต่ยังเป็นเรื่อง

การเก็บรักษาสินค้าให้คงคุณภาพเหมือนเก็บในแพ็กเกจจ้ิง และ    

ด้วยความที่ร้านขายสินค้าหลายอย่าง ความยุ่งยากในการจัดการ

จึงมีมาก แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่คิดลดความหลากหลายของสินค้าลง 

เพราะอยากมอบความสะดวกสบายให้ลูกค้า อยากให้มาช้อป          

ที่เดียวแล้วได้สินค้าครบตามต้องการ”

แม้ ZeroMoment refillery จะไม่ได้ตั้งอยู่ในท�าเลทองอย่างติด

รถไฟฟ้าหรือใจกลางกรุง แต่สื่อออนไลน์ก็ท�าให้ร้านเป็นที่รู้จัก        

ในเวลาอนัรวดเรว็ และท�าให้คนจากย่านอืน่ รวมทัง้จากต่างจงัหวดั

เกดิความสนใจอยากมาช้อปสินค้าไร้แพก็เกจจิง้ทีน่ีด่สูกัครัง้ ส�าหรบั

วิธีท�าการตลาดออนไลน์ที่กระตุ้นให้ทุกคนอยากมาเยือนคือ การ

โพสต์ข้อมลูสนิค้าอย่างตรงไปตรงมา และโพสต์เกีย่วกับเมนอูาหาร

ที่ปรุงจากวัตถุดิบที่ร้าน เพ่ือเป็นไอเดียให้กับคนท่ีนึกไม่ออกว่า       

จะซื้อวัตถุดิบนั้นไปปรุงเมนูอะไร

ถึงร้านรีฟิลจะค่อนข้างใหม่กับสังคมไทย แต่สาวรุ่นใหม่คนนี้   

เชื่อว่าไม่ยากเกินการท�าความเข้าใจ และแน่นอนว่าหากผลตอบรับ

ของร้าน ZeroMoment refillery เป็นไปด้วยดี ความต้องการ        

ของลูกค้าที่อยากให้เพิ่มสาขาอาจมีแววเป็นจริง 
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การมีเวบ็ไซต์นอกจากจะใช้ประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารแล้ว 

ยังเป็นช่องทางให้แบรนด์ได้แสดงความเป็นตัวตนออกมาได้         

อย่างชดัเจน แล้วจะป้ันแบรนด์ให้โดดเด่นและน่าสนใจผ่านเวบ็ไซต์

ได้อย่างไร มาดู 8 เคล็ดลับง่ายๆ ต่อไปนี้กัน 

เลือกสีที่ “ใช่”
อย่างทีรู่กั้นว่า สนีัน้มคีวามส�าคญั เพราะเป็นสิง่ทีส่ามารถกระตุน้

อารมณ์และความรู้สึกของผู้คนได้ ดังนั้น การจะเลือกสีท่ีใช้            

บนเว็บไซต์ข้ึนมาสักสี แบรนด์ต้องคิดให้ดีก่อนว่า ต้องการจะสื่อ    

ถึงอะไร เช่น สีเขียว จะท�าให้นึกถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ     

ความสงบ เลยเป็นเหตุผลที่ว่าท�าไมโรงพยาบาลหลายแห่งถึงเลือก

ทาสีก�าแพงด้วยสีเขียวอ่อน ในขณะที่สีด�า สามารถแสดงถึง          

ความหรูหรา มีระดับ ดูแพง อย่างนาฬิกาข้อมือของแบรนด์           

ดังเช่น หลุยส์ วิตตอง หรือ โรเล็กซ์ อย่างไรก็ตาม สีส้มนั้นดูจะ          

ไม่เหมาะกับแบรนด์ที่ต้องการเน้นความจริงจังสักเท่าไร เพราะเมื่อ

คนเห็นสีนี้แล้วจะท�าให้นึกถึงพลังของคนวัยหนุ่มสาว เพราะฉะนั้น

ถ้าอยากให้คนเห็นแบรนด์บนหน้าเว็บนั้นดูน่าสนใจ ลองหาดูว่า       

สีไหนที่จะให้ความรู้สึกแบบนั้นได้บ้าง รวมไปถึงควรค�านึงในเรื่อง

ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้การแปล         

ความหมายของสีนัน้แตกต่างออกไปแม้จะเป็นสเีดียวกนักต็าม และ

หากกลุ่มเป้าหมายเป็นตลาดต่างประเทศ ควรเลือกใช้สีที่ได้รับ   

ความนิยมในแบบสากลจะดีกว่า

จัดวาง “ต�าแหน่งโลโก้ให้เหมาะสม”
แบรนด์สามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ในการดีไซน์โลโก้ได้      

เท่าทีต้่องการ แต่การจะท�าให้เป็นทีเ่ตะตาคนเข้าเวบ็ไซต์นัน้ ต้องเลือก

ต�าแหน่งในการวางให้เหมาะสม และน่ันก็คือ มุมบนด้านซ้ายมือ

ของหน้าเว็บไซต์ เพราะถือเป็นจุดท่ีคนส่วนใหญ่มักทอดสายตา      

ไปยังบริเวณนั้น นอกจากนี้ ยังควรท�าให้โลโก้สามารถลิงก์ไปยัง   

หน้าโฮมเพจได้อกีด้วย รวมไปถงึเรือ่งของขนาดทีใ่ช้ ทีต้่องแน่ใจว่า

โลโก้นั้นมีขนาดใหญ่พอที่คนจะมองเห็นได้ในทันที

เขย่า “ความรู้สึก” ลูกค้าให้เข้าถึง “อารมณ์”
ลองคิดง่ายๆ ดูว่า เมื่อลูกค้าเห็นแบรนด์แล้ว อยากให้พวกเขา

รู้สึกอย่างไร การใช้ดีไซน์ล่าสุดในการออกแบบเว็บไซต์เพียง        

อย่างเดียวนั้นอาจไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมด เพราะการจะท�าให้แบรนด์

เป็นที่นิยมได้ เว็บไซต์นั้นต้องสามารถท�าให้คนที่เข้ามารู้สึกได้ถึง

อารมณ์ในเชิงบวกและรู้สึกพึงพอใจ เช่น การใช้สีที่สื่อถึงพลัง และ

ความสร้างสรรค์ บวกกับการน�าเสนอคลิปวิดีโอสั้นๆ แนะน�า              

เกีย่วกบัแบรนด์ และการใช้รปูภาพทีใ่ห้ความรูส้กึด้านบวกแก่ลกูค้า

ที่พบเห็น 

บอกได้ว่า “แบรนด์มีคุณค่าอย่างไร”
เพราะคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรกจะมาพร้อมกับ

ค�าถามมากมายในหวัเสมอ เช่น แบรนด์นีท้�าโปรดกัต์หรอืให้บรกิาร

เกี่ยวกับอะไร ส่ิงที่น�าเสนอนั้นเป็นทางออกหรือโซลูชันได้หรือไม่    

ซึ่งท�าให้แบรนด์ต้องสามารถตอบค�าถามเหล่าน้ันหรือท�าให้ลูกค้า

เห็นได้ว่า แบรนด์นั้นมีคุณค่าหรือแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร โดย

อาจจะเป็นการใช้ข้อความส้ันๆ วางต่อจากโลโก้และเมน ูเพือ่ให้ผูท้ี่

เข้าชมสามารถเหน็ได้ง่าย ทีส่�าคญัค�าทีใ่ช้นัน้ต้องชดัเจน สัน้ กระชบั 

และตอบค�าถามของ “อะไร” และ “ท�าไม” ในใจลูกค้าได้

 

สร้าง “บุคลิก” บางอย่าง
การท�าให้แบรนด์มบีคุลกิภาพเช่นเดยีวกบัคนคนหนึง่ จะช่วยให้

แบรนด์นั้นเป็นที่น่าจดจ�า สามารถแยกแยะและท�าให้นึกถึงได้ง่าย 

เรียกได้ว่าเป็นการจับเอาลักษณะของความเป็นมนุษย์ไปใช้กับสิ่งที่

ไม่ใช่มนุษย์น่ันเอง หรือที่นักจิตวิทยาเรียกว่า มานุษยรูป

นิยม (Anthropomorphism) ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ          

ทวิตเตอร์ ที่หยิบเอานกสีฟ้ามาใช้ในการสร้างแบรนด์ เมื่อไรก็ตาม

ทีค่นเหน็ภาพในลกัษณะนี ้พวกเขากจ็ะนกึถงึทวติเตอร์ เพราะฉะนัน้

การที่แบรนด์เลือกใช้สัญลักษณ์ใดๆ ที่คนเรานั้นมีความคุ้นเคย       

ก็จะยิ่งท�าให้ง่ายต่อการจดจ�าของผู้คนหรือลูกค้า

ใช้ “โทนเสียง” ที่เหมาะสม
ภาษาหรอืโทนเสยีงทีใ่ช้ควรเป็นไปในทางเดยีวกนักับบคุลกิ และ

อารมณ์ของแบรนด์ นอกจากนี ้ถ้ากลุม่ลกูค้าเป้าหมายหรือผูเ้ข้าชม

เวบ็ไซต์เป็นชาวมลิเลนเนยีล โทนเสยีงทีใ่ช้ควรเป็นแบบกนัเอง หรอื

ถ้าเป็นนกัลงทุน การใช้โทนเสยีงควรเป็นแบบทางการจะดเูหมาะสม

มากกว่า ท่ีส�าคัญถ้าแบรนด์ก�าลังจะใช้ข้อความเดียวกนัแต่ส่งไปยงั

ลูกค้าคนละกลุ่ม ควรจ�าไว้ว่า คุณไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งที่จะพูด 

แต่ให้เปลี่ยนวิธีการพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง

ความ “สม�่าเสมอ” ต้องมี
การท�าให้แบรนด์เป็นทีน่่าจดจ�าบนเว็บไซต์นัน้ สิง่ส�าคัญคือ การ

ออกแบบหน้าเว็บแต่ละหน้าต้องมีความสม�่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ

ใช้สีเดียวกัน ฟอร์แมตเดียวกัน กราฟิก บุคลิกและอารมณ์แบบ

เดยีวกันในทกุๆ หน้าเพจ เพราะนอกจากจะแสดงถงึความสอดคล้อง

ด้านดไีซน์แล้ว ยงัจะช่วยให้การท�างานของเวบ็ไซต์น้ันรวดเร็วย่ิงข้ึน 

เช่น ส�าหรับผูท้ีเ่คยเข้าชมเว็บไซต์ของแบรนด์แล้ว การดกูราฟิก หรอื

รูปภาพต่างๆ จะสามารถโหลดได้เร็วขึ้น เพราะเบราว์เซอร์มีการ

เก็บประวัติการเข้าชมไว้แล้ว หรือถ้าแบรนด์ใช้ Navigation Bar 

หรือเมนูหลักเพื่อลิงก์ไปยังเนื้อหาของเว็บไซต์เหมือนกันทุกหน้า     

เบราว์เซอร์ก็แค่ท�าการโหลดโค้ดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  

 

ท�าให้มี “เอกลักษณ์”
การใช้องค์ประกอบทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ันคงยงัไม่พอ เพราะการ

ที่จะท�าให้แบรนด์โดดเด่นและแตกต่างจากผู้เล่นอื่น คุณต้องท�าให้

แบรนด์นัน้ยูนคีหรอืมเีอกลักษณ์เฉพาะตวั การใช้สี สร้างบุคลิก หรอื

โทนเสียง จะไม่มีความส�าคัญเลย ถ้าเว็บไซต์นั้นดูเหมือนหรือไม่มี

ความแตกต่างจากคูแ่ข่ง ซึง่จะท�าให้ลกูค้าไม่สามารถแยกแยะ หรอื

จดจ�าได้ แน่นอนว่าการสร้างความแตกต่างให้กบัแบรนด์หรอืเวบ็ไซต์

อาจจะไม่ใช่งานง่าย แต่ถ้าท�าส�าเร็จแล้วละก ็โอกาสท่ีลกูค้าจะกลบัมา

อีกครั้งเมื่อพอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการย่อมมีมากขึ้น    

ให้โดนใจลูกค้า
หากคิดว่า “เว็บไซต์” ไม่จ�าเป็นแล้วในปัจจุบัน คุณต้องคิดใหม่แล้วล่ะ

เพราะก้าวแรกของการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจะอาศัย

ช่องทางอื่นๆ บนโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนั้นคงจะไม่เพียงพอ

สร้างแบรนด์บนเว็บไซต์อย่างไร?

Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ
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หลังจากดปูฏทินิก็พบว่า ช่วงครึง่ปีแรกมวีนัหยดุเยอะทเีดยีว และจาก

สถติริะบุยอดขายออนไลน์ในช่วงวนัหยดุนัน้น้อยกว่าช่วงเวลาปกต ิเพราะ

คนส่วนใหญ่เพลิดเพลินกับวันหยุดที่รอคอย แต่ผู้ประกอบการอย่าเพิ่ง

ท้อใจไป เพราะสามารถสร้างยอดขายออนไลน์ให้พุ่งทะลุเป้าได้ตั้งแต่    

วันแรกจนถึงนาทีสุดท้ายของวันหยุด แค่ลองท�าตามวิธีต่อไปนี้

แสดงโฆษณาบนมือถือ

มือถือยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเข้าถึงลกูค้า เพราะแม้การซื้อของ

ออนไลน์ผ่านมือถือในช่วงวันหยุดจะเกิดขึ้นน้อย แต่ก็ยังเกิดข้ึนอยู่          

เหน็ได้จากข้อมูลของบรษัิทตรวจสอบบญัช ีDeloitte ทีร่ะบวุ่า ปี พ.ศ.2560 

มีจ�านวนคนซื้อของออนไลน์ในช่วงวันหยุดผ่านมือถือ 59 เปอร์เซ็นต์        

ปี พ.ศ.2561 มี 67 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น สิ่งที่

ผู้ประกอบการต้องท�าเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าชมร้านและเพิ่มยอดขายคือ 

สร้างโฆษณาโปรโมชันช่วงวันหยุดที่แสดงผลได้ดีบนมือถือ และเผยแพร่

บน Facebook Stories, Instagram Stories และอีเมล เพราะเข้าถึง        

ผู้ใช้มือถือได้มาก

เล่าเรื่องวันหยุดให้ลูกค้าฟัง

หากอยากให้ลูกค้ามองภาพออกว่า ท�าไมต้องซื้อสินค้าของแบรนด์   

ช่วงวันหยุด ผู้ประกอบการต้องงัดสกิลการเล่าเรื่องมาใช้ โดยเขียนเล่า

เกีย่วกบัวนัหยดุ พร้อมเล่าถงึสนิค้าทีต้่องการขายในวนัหยดุนัน้ลงไปด้วย 

ซึ่ง Dan Granger ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัทเอเยนซี Oxford Road 

เผยว่า ลูกค้าต้องการฟังผู้ประกอบการเล่าว่า สินค้าของแบรนด์เกี่ยวข้อง

กับวันหยุดอย่างไร เพ่ือจะได้มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจซ้ือ และ       

เรื่องเล่าที่สร้างยอดขายได้ต้องมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือลูกค้า      

ถ้าไม่เกี่ยวข้อง เรื่องเล่านั้นจะท�าหน้าที่แค่สร้างความบันเทิง

สร้างยอดขายด้วยวิดีโอ

วิดีโอช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้น และ

เรียกยอดไลค์ยอดแชร์ได้มากกว่าข้อความหรอืรปูภาพ ตวัอย่างคอนเทนต์

วิดีโอที่เข้ากับวันหยุด เช่น วิดีโอแนะน�าวิธีการเลือกซื้อสินค้าให้            

เหมาะส�าหรับมอบเป็นของขวัญคนพิเศษในช่วงวันหยุด ถ้าไม่มีเวลาท�า

วิดีโอ แนะน�าให้รวบรวมความคิดเห็นหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับแบรนด์        

ที่โพสต์โดยลูกค้ามาจัดท�าเป็นวิดีโอ วิธีน้ีนอกจากได้วิดีโอเพ่ือโพสต์บน   

โซเชียลมีเดียแล้ว ลูกค้ายังรู้สึกประทับใจท่ีความคิดเห็นหรือคอนเทนต์

จากพวกเขาได้รับความสนใจ 

Text : Kritsana S.

ส�าหรับหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จในการเปิดร้านบน Pinterest คือ ผู้ติดตาม ยิ่งมีผู้ติดตามมาก 

แบรนด์ก็ยิ่งเป็นที่รู้จัก และยอดขายก็มีโอกาสเพิ่มสูง ซึ่งวิธีเพิ่มยอดผู้ติดตามเป็นสองเท่าในเวลาแค่ 5 นาที ท�าได้ดังนี้

• โปรไฟล์ต้องเพอร์เฟ็กต์
ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ด้วยชื่อแบรนด์ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ใส่ข้อมูลต่างๆ ของแบรนด์ในช่อง About ให้ครบถ้วน 

และเป็นข้อมูลจริง หลีกเลี่ยงการใช้รูปไอคอนหรือโลโก้เป็นรูปโปรไฟล์ เพราะผู้ใช้ Pinterest ส่วนใหญ่กดติดตามบัญชี     

ที่ใช้รูปคนจริงเป็นรูปโปรไฟล์

• ยิ่ง Pin คนยิ่งรู้จัก
เวลา Pin รูปใด ชื่อบัญชีผู้ใช้จะแสดงอยู่ด้านล่างรูป ผู้ใช้คนอื่นจึงรู้ว่า คนที่ Pin คือใคร ท�าให้ตามมาที่บอร์ดได้ 

ยิ่ง Pin เยอะ และ Pin รูปที่คูลๆ ย่ิงดึงดูดให้คนเข้ามากดติดตาม แต่เพื่อให้ได้ผู้ติดตามที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย             

ของแบรนด์ ต้อง Pin รูปที่ตรงกับความสนใจของพวกเขา และเป็นรูปที่มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์

• คอมเมนต์สร้างผู้ติดตาม
การคอมเมนต์ด้วยประโยคท่ีแสดงออกถึงความชื่นชอบอย่างแท้จริงบนรูปที่ได้รับความนิยม กระตุ้นให้คนอ่าน     

คอมเมนต์กดติดตามแบรนด์ได้ แต่อย่างไรก็ดี ควรเลี่ยงการคอมเมนต์แค่ว่า รูปสวย หรือโพสต์นี้ดี เพราะเป็น          

คอมเมนต์ขยะที่ส่งผลให้ความน่าสนใจของแบรนด์ลดลง และอย่าเผลอคอมเมนต์เกิน 3 คอมเมนต์ต่อวัน เพราะ 

Pinterest จะมองว่าเป็นสแปมและบัญชีของแบรนด์อาจปลิวได้

• จัดการประกวด
ไม่ว่าจะจัดการประกวดรูปแบบไหน ต้องตั้งกติกาให้ผู้เข้าร่วมกดติดตามแบรนด์ และรูปเกี่ยวกับการประกวด        

ที่จะโพสต์ใน Pinterest ต้องมีโลโก้แบรนด์ ปุ่ม Call to Action อย่าง Pin to Win หรือ Click to Enter คีย์เวิร์ด เช่น 

การประกวด และเล่นเกม วันสิ้นสุดการประกวด และรางวัลผู้ชนะ ทั้งนี้ หากใช้วิธีค้นหาผู้ชนะแบบสุ่ม แนะน�าให้ใช้

เว็บไซต์ random.org

วิธีปั้นยอดขาย

ให้พุ่งในช่วงวันหยุด

วิธีเพิ่มจ�านวนผู้ติดตามฉบับง่ายแสนง่าย คือ กดติดตามผู้ใช้ Pinterest

วันละ 100-300 คน จากนั้นรอดู 2-3 วันว่าพวกเขากดติดตามกลับหรือไม่

ถ้าไม่ ให้กดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่อีกครั้ง

ใน Pinterest 2 เท่าใน 5 นาที
เพิ่มยอด Follower

Pinterest เป็นโซเชียลมีเดียที่ผู้ประกอบการไทยรู้จักมาสักพักใหญ่แล้ว

แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์บนโซเชียลฯ นี้ได้

โดยเหตุผลที่ท�าให้ Pinterest น่าสนใจในสายตาผู้ประกอบการคือ จ�านวนผู้ใช้ทั่วโลก

ที่มีมากกว่า 70 ล้านคน และ Pinterest ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยอดไลค์ ยอด Repins 

ยอดการคลิกเว็บไซต์ และคอมเมนต์จากผู้ติดตาม ผู้ประกอบการจึงรู้ถึง

อัตราการเข้าชมเว็บไซต์ โอกาสในการขาย รวมถึงความส�าเร็จของกลยุทธ์การตลาดต่างๆ 

ที่น�ามาใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาแบรนด์ให้ดียิ่งขึ้น
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไอเดียรองเท้าสนีกเกอร์แบรนด์แรกของโลก        

ที่ท�าจากขนแกะคือ ทิม บราวน ์อดีตนักฟตุบอลอาชีพ ผูช้่วยกัปตัน

ทีมชาตินิวซีแลนด์วัย 37 ปีนั่นเอง

ทิมเกิดที่อังกฤษ แต่เติบโตในนิวซีแลนด์ ย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปี

ก่อน ทมิสงัเกตว่าแบรนด์รองเท้าทีเ่ป็นสปอนเซอร์ให้กบันกักฬีามกั

ออกแบบรองเท้าแนวแฟช่ัน หลากสีสัน ติดโลโก้แบรนด์ให้เห็น      

เด่นชัด และเปิดตวัรุ่นใหม่อยูต่ลอดเวลาโดยไม่จ�าเป็น เป็นเรือ่งยาก

ส�าหรับทิมที่จะหารองเท้าเรียบๆ เน้นสวมใส่สบายมาใช้สอยสักคู่ 

จึงคิดผลิตเอง ก่อนท่ีจะตัดสินใจแขวนรองเท้าสตั๊ดและยุติอาชีพ   

นกัฟุตบอลเพือ่เบนเขม็ไปท�าธรุกจิ ปี พ.ศ.2556 ทมิเข้าเรยีนปรญิญาโท

คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการจดัการที ่London School of Economics 

ทิมได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการผลิตรองเท้ากีฬาพบว่า ไม่มี  

โรงงานใดผลิตรองเท้าว่ิงที่ส่วนบนท�าด้วยขนสัตว์ทั้งหมด ทิมผู้มี

พื้นเพในนิวซีแลนด์ ดินแดนที่ประชากรแกะมากกว่าประชากรคน             

โตมาด้วยเสือ้ผ้าประเภทสเวตเตอร์และถงุเท้าขนแกะทอเอง จึงเกดิ

ความคิดผลิตรองเท้าที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติ ระบายอากาศได้ดี 

ควบคุมอุณหภูมิได้ และไม่ดูดซับความชื้น ทิมได้รับเงินสนับสนุน

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ�านวน 200,000 ดอลลาร์ฯ จากกลุ่มวิจัย

อตุสาหกรรมขนสตัว์นิวซแีลนด์ รวมถงึได้รบัความช่วยเหลือจากทมี

นักวิจัยด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ จนได้มาซ่ึงรองเท้าต้นแบบ

ที่ท�าการจดสิทธิบัตรเรียบร้อย

รองเท้าทีว่่าท�าด้วยขนแกะเส้นใยละเอยีดจากเกาะใต้ของนิวซแีลนด์ 

คณุภาพเดยีวกบัขนแกะทีใ่ช้ตัดสทูของแบรนด์ดงัๆ เช่น ทอม ฟอร์ด, 

จิออร์จิโอ้ อาร์มานี และกุชชี่ ส่วนพื้นรองเท้าท�าจากยางและโฟม 

เป็นรองเท้าที่ใช้วัสดุจากนิวซีแลนด์แต่ส่งไปผลิตในอิตาลี 

ส�าหรับแบรนด์รองเท้า “Allbirds” นั้นเกี่ยวพันกับนิวซีแลนด์คือ 

ตอนทีผู่อ้พยพกลุม่แรกเดินทางไปถงึแทบไม่พบสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม

นอกจากนก จงึเรยีกดนิแดนนีว่้า Al Birds ทมิจงึน�ามาเป็นชือ่แบรนด์

ปี พ.ศ.2557 ทมิได้น�ารองเท้า Allbirds ไประดมทนุใน Kickstarter 

ทิมโฆษณาคุณสมบัติของรองเท้าที่เขาผลิตว่าเป็นสนีกเกอร์สไตล์    

มินิมอล และเป็นคู่แรกของโลกที่ผลิตจากขนแกะที่สามารถสวมใส่

Allbirds ไม่เน้นรองเท้าแฟชัน่แต่ชจูดุขายการเป็นรองเท้าทีผ่ลติ

จากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ สวมใส่สบาย ไม่ต้องสวมถุงเท้า 

เป็นรองเท้าควบคุมอุณหภูมิกล่าวคือ ให้ความอบอุ่นเท้าเมื่ออยู่       

ในที่หนาว และระบายความร้อนได้ดีเม่ืออยู่ในสภาพอากาศร้อน 

สามารถซกัในเครือ่งซกัผ้าได้ และทีส่�าคญักระบวนการผลติเป็นมิตร

ต่อสิง่แวดล้อมเนือ่งจากเป็นผลติภณัฑ์ทีป่ล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

สู่บรรยากาศน้อยมาก  

ด้วยคุณสมบัติที่เลิศเลอเช่นนั้น แต่ราคาจ�าหน่ายกลับไม่แรง 

รองเท้า Allbirds โดยเฉลี่ยอยู่ที่คู่ละ 95 ดอลลาร์ฯ ราคาแพงสุด     

กเ็พยีง 115 ดอลลาร์ฯ เท่าน้ัน หลังแนะน�าเข้าสู่ตลาดเพยีง 15 เดือน 

Allbirds จึงกลายเป็นรองเท้าที่สื่อต่างๆ รายงานถึง โดยบทความ

ในนิตยสารไทม์ระบุเป็น “รองเท้าที่สวมใส่สบายที่สุดในโลก”

และเป็นรองเท้าที่บรรดาคนท�างานในซิลิคอนวัลเลย์ต่างพากัน

หามาใส่จนกลายเป็นกระแส ยิ่งมีชื่อเสียงขึ้นเท่าไร เงินทุนจาก     

VC (Venture Capitalist) ก็ยิ่งหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น โดยมี           

ผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ในวงการไอทีให้การสนับสนุน รวมถึง        

แลร์รี่ เพจ ผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิ้ล ดิ๊ก คอสโทโล ซีอีโอทวิตเตอร์ 

นอกจากนั้น Allbirds ยังเป็นรองเท้าที่บรรดาเซเลบริตีในวงการ

ฮอลลวีูด้เลือกสวมใส่ด้วยเช่นกนั ลกูค้าคนส�าคัญได้แก่ โอปราห์ วนิฟรย์ี, 

แมทธวิ แมค็คอนาเฮย์, กวินเนธ็ พลัโทรว์ และ เจนนเิฟอร์ การ์เนอร์ 

ส่วนลีโอนาร์โด ดีคาปริโอนี้ถึงกับควักเงินลงทุนใน Startup รายนี้

ด้วยเพราะชอบไอเดียใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังไม่นับรวม

อดีตประธานาธิบดี บารัก โอบามาที่ก็เป็นแฟนตัวยงของ Allbirds 

รองเท้า Allbirds ได้ขยายผลิตภัณฑ์จากรองเท้าส�าหรับผู้ชาย 

และผูห้ญงิไปสูร่องเท้าเดก็ และเมือ่ปีทีแ่ล้วกเ็พิง่แนะน�ารองเท้าแตะ

ผลิตด้วยโฟมที่ท�าจากชานอ้อยโดยจ�าหน่ายในออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด์ ปัจจุบัน Allbirds จ�าหน่ายทางออนไลน์ โดยจัดส่งใน    

5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และ

นิวซีแลนด์ และมีช็อปในซานฟรานซิสโก นิวยอร์ก ลอนดอน และ

โตรอนโต โดยเจ้าของแบรนด์มีแผนขยายสาขาเพิ่มใน บอสตัน 

ชิคาโก แอลเอ และวอชิงตัน ดี.ซี. 

สบายโดยไม่ต้องพึ่งถุงเท้า ความสบายในการใส่นั้น ทิมเปรียบ       

ให้เห็นภาพชัดเหมือนการใส่กางเกงยีนส์แต่ยังสามารถท�ากิจกรรม

ในยิมได้สบายๆ โดยไม่อึดอัด

ทิมตั้งเป้าระดมทุน 30,000 ดอลลาร์ฯ แต่ผลลัพธ์ที่ได้เกินคาด 

ภายในเวลาเพียง 4 วัน มีเงินสนับสนุนเข้ามา 120,000 ดอลลาร์ฯ 

จากนักลงทุนเกือบ 1,000 ราย และยอดสั่งซื้อ Allbirds สูงถึง       

1,064 คู่จนเขาต้องปิดแคมเปญเนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตรองเท้า        

ไม่เพียงพอ เมื่อเห็นว่าได้รับการตอบรับดี ทิมจึงเริ่มลุยธุรกิจ        

อย่างจริงจัง เขาได้โจอี้ ซวิลลิงเกอร์ วิศวกรอุตสาหกรรมที่ท�าธุรกิจ

เคมีมาเป็นหุ้นส่วน ทั้งคู่ร่วมก่อตั้ง Tech Startup ในชื่อ Allbirds 

เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยมีส�านักงานที่ซานฟรานซิสโก  

ทั้งสองได้ออกแบบโมเดลธุรกิจที่แตกต่างไปจากแบรนด์อื่น       

ในตลาด อย่างแรกคือ มีรุ่นและสีให้เลือกไม่มากเทียบกับแบรนด์

ดังๆ นอกจากนั้น Allbirds ยังตัดรูปแบบการขายส่งผ่านคนกลาง

ท้ิงไป แล้วใช้รูปแบบ Direct-to-Consumer หรือขายตรงแก่         

ลูกค้าเอง โมเดลนี้ท�าให้ควบคุมการผลิตและการจ�าหน่ายได้ดีกว่า 

ทั้งยังท�าให้แบรนด์ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น    

เพิ่งเปิดตัวอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ.2559

ภายในเวลาเพียง 2 ปี Allbirds รองเท้าของบริษัท Startup จากนิวซีแลนด์

ก็ท�ายอดขายทะลุ 1 ล้านคู่ไปเรียบร้อย โดยได้รับการกล่าวขานถึงว่าเป็น “รองเท้าที่ใส่สบายที่สุดในโลก”

และสามารถระดมทุนจากนักลงทุนอิสระได้เกินเป้าที่วางไว้ ลอยล�าสู่การเป็น Startup

ยูนิคอร์นเป็นที่เรียบร้อยด้วยมูลค่าตลาด 1,400 ล้านดอลลาร์ฯ

จากไอเดียรองเท้าขนแกะ
สู่ Startup พันล้าน
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Text :  รัชนี พันธ์รุ ่งจิตติ / Photo : วิภาวดี พิสุทธิ์สิริอภิญญา

อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง

วันหนึ่งจะเป็น

The Best Luggage Delivery ให้ได้

ประโยคข้างต้นออกจากปากของ

โห้-อานันท์ ประเสริฐรุ่งเรือง Co-Founder

ของ AIRPORTELs Luggages Delivery

ซึ่งเป็น Startup สัญชาติไทย

ที่ให้บริการรับฝากและส่งกระเป๋าเจ้าแรกในไทย

และเป็นเจ้าที่ 8 ของโลก
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จากเด็กที่เติบโตในครอบครัวธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์      

จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ชอบฉายเด่ียวในการท�ากิจกรรมมากกว่า      

การต้องท�าเป็นหมู่คณะ หลีกหนีการพรีเซนต์หน้าห้องเรียน ชนิดที่

ใครใคร่ท�า...ท�า แต่ข้า...ไม่

 ใครจะเชื่อว่าวันนี้เขาคือคนที่ขึ้นเวที Pitching จนกลายเป็น 

Startup ผู้พลิกโฉมธุรกิจบริการรับฝากและส่งกระเป๋าของไทย       

ด้วยความคิดที่แปลกใหม่และเทคโนโลยี เพื่อแก้ Pain Point ให้กับ

นักท่องเที่ยว

และก่อนทีจ่ะเริม่ต้นธรุกิจของตัวเอง เขาเทรดเดอร์หุน้มาตัง้แต่

อายุ 19 ปี ซื้อ-ขายใบจองคอนโดมิเนียม เปิดห้องพัก Airbnb จน

กระทั่งมาเจอโอกาสจาก Pain Point ท่องเที่ยวจากการเปิดห้องพัก 

Airbnb จงึได้ร่วมกบัอีก 3 คน อภโิชค ประเสรฐิรุง่เรอืง, เด่นพพิฒัน์ 

ใจตรง และ Lin Meng-Ting ท�า AIRPORTELs ขึ้นมา 

และล่าสุดพวกเขามีรางวัล SME Thailand Inno Awards 2018 

ในสาขารางวัลโดดเด่นด้านความคดิสร้างสรรค์ธรุกจิบรกิาร เป็นตวั

การนัตคีวามส�าเร็จในเบื้องต้น  

คุณมองเห็น Pain Point อะไร จึงท�ำให้เห็นโอกำส      
ในธุรกิจนี้

เริ่มจากการเห็นโอกาสในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากการที่ผม

กับเพื่อนปล่อยห้องพัก Airbnb ทีนี้ท�าไปสักพักเริ่มมีแทรฟฟิก       

มากข้ึนเร่ือยๆ จนถึงจุดหนึ่งที่ลูกค้าเริ่มมีปัญหา คือ เมื่อก่อน        

นกัท่องเทีย่วยงัจองห้องไม่เยอะ กส็ามารถฝากกระเป๋าไว้ท่ีห้องก่อน

แล้วค่อยกลับมาเอาตอนเย็นได้ แต่พอมาช่วงหลังนักท่องเที่ยว      

คนหนึ่งเช็กเอาต์ออกก็จะมีนักท่องเท่ียวคนใหม่เข้ามาตลอดเวลา 

ท�าให้ไม่สามารถฝากกระเป๋าได้ เขาก็จะเริ่มถามว่าสามารถฝาก

กระเป๋าไว้ที่ไหนได้บ้าง 

ณ วันนั้นเมื่อ 4 ปีท่ีแล้วยังไม่มีล็อกเกอร์รับฝากกระเป๋าจะมี

ไปรบัได้หมด และบางเจ้าบอกว่า ต้องดรอปเฉพาะเคาน์เตอร์ของเขา

เท่านั้น ตอนนั้นเราดูแล้วไม่ว่าจะเป็นราคา โอเปอเรชัน มันไม่มี

มาตรฐานเดียว แล้วมมุมองของผมมนัสามารถเป็นไปได้หมด ฉะนัน้

จากรีเซิร์ชท�าให้เราได้ข้อมูลเอามาวางแผนแรกขึ้นก่อน แล้วถ้า     

แผนแรกไม่เวิร์ก อะไรที่ไม่เวิร์ก จะปรับเปล่ียนอย่างไรก็ค่อย        

ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งก็เป็นไปตามคอนเซปต์ของ Startup คือ Build-

Measure-Learn-Share 

แต่พอตอนท�าจริงๆ บอกเลยว่า 80 เปอร์เซ็นต์ไม่ตรงกับที่  

วางแผนไว้ ซึ่งมันก็เป็นสัจธรรมที่อาจารย์เคยสอนมาว่า คุณ           

ไม่สามารถท�าให้แผนมันออกมาสมบูรณ์ได้ เพราะว่าถ้าคณุสามารถ

คาดเดาได้ทุกอย่าง น่ันก็ไม่ใช่ส่ิงที่คุณวางแผนแล้ว แต่เราต้อง

วางแผนเพราะถ้าไม่มีแผนเลย หมายความว่าเราปิดตาเดินแบบไม่รู้

ทิศทาง ยกตัวอย่าง คาดการณ์รายได้ เราบอกว่า รายได้ควร        

เป็นแบบนี้เพราะสถานการณ์เป็นแบบนั้น แต่พอท�าจริงๆ อยู่ดีๆ      

มีอยู่เดือนหนึ่งคิดว่ารายได้ขึ้นมา 20 เปอร์เซ็นต์ก็หรูแล้ว แต่ขึ้นไป

ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็มีที่รายได้น้อยกว่าที่คาด ซึ่งรายได้น้อย     

ก็ไม่ได้ใจหายนะ เพราะมันคือเร่ืองปกติ แต่เราไม่นิ่งนอนใจ            

กก็ลบัมาท�าการบ้านท�าไมเราถงึคดิว่าเราต้องขึน้มาเท่านีแ้ล้วถ้ามนั

ไม่ได้มนัเกดิอะไรขึน้ เราจะต้องแก้อะไรเพือ่ให้ไปจดุนัน้ แล้วถ้าเรา       

ไม่ท�าอะไรเลยเดือนหน้าจะหายไปอีกหรือเปล่า 

แล้วจริงๆ ณ วันนั้นที่เราท�า AIRPORTELs ยังไม่รู้เลยด้วยซ�้าว่า 

Startup คืออะไร คิดแค่ว่าจะท�าธุรกิจ สนใจแค่ว่ามันมีปัญหา        

ให้เราแก้ได้ เป็นโมเดลธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ตอนนี้หรือไม่ใช่แค่ระยะสั้น 

3-5 ปีข้างหน้า เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตต่อเนื่องแล้ว     

คนเราต้องเดนิทางต้องมกีระเป๋า แล้วไปดวู่ารายได้จากสายการบนิ

ต่างๆ มีรายได้เกี่ยวกับกระเป๋าคนค่อนข้างเยอะ นั่นแปลว่าคนมี 

Pain Point เรือ่งกระเป๋าเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการโหลดกระเป๋า 

กระเป๋าเกินน�้าหนัก ส่งกระเป๋าช้า ผมเลยคิดว่าอย่างน้อยอีก          

เฉพาะห้างสรรพสินค้าบางท่ีที่ฝากกระเป๋าได้ เราก็แนะน�าเขาไป    

แต่เราก็เอะใจเพราะไปเที่ยวญี่ปุ่น ฮ่องกงมีล็อกเกอร์ฝากกระเป๋า

หมด ก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วก็ท�าล็อกบ็อกซ์ขึ้นมาเป็นล็อกเกอร์        

รับฝากกระเป๋าที่สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน หลังจากท�าได้        

3-4 เดือน ผมก็ไปนั่งดูลูกค้าที่มาใช้บริการ เพราะต้องการพัฒนา

บริการของเราด้วย ก็เจอว่าลูกค้ามีของพะรุงพะรังมากับครอบครัว

เอาของมาใส่ล็อกเกอร์ ก็คิดถึงพฤติกรรมของเขาว่าเป็นอย่างไร        

เขาต้องหิ้วกระเป๋าออกจากโรงแรมเพ่ือมาฝากที่แอร์พอร์ตลิงก์      

ออกจากแอร์พอร์ตลิงก์ไปเที่ยว แล้วก็ต้องกลับมาเอาอีก คิดว่า

ล�าบากแล้วก็เสียเวลา ท�าไมไม่ส่งจากสนามบินไปโรงแรมเลย  

หลังจากนั้นก็เริ่มคุยกับทีมว่ามันมีโอกาสตรงนี้ แล้วเราก็เริ่ม    

ท�ารีเซิร์ชว่ามีโอกาสอย่างไรบ้าง มีใครท�าแล้วบ้าง ลูกค้ามีจริง       

หรอืเปล่า ลองไปคยุกบัโรงแรมด้วยตวัเองว่า ถ้าเราจะมบีริการแบบน้ี 

โรงแรมต้องการอะไรบ้าง ปรากฏว่ามนัเป็นบรกิารท่ีตอบโจทย์โรงแรม

ด้วย เพราะว่าโรงแรมก็ไม่ต้องดูแลกระเป๋าท้ังหมดเพื่อให้ลูกค้า    

กลับมาเอา ท�าให้เขาสามารถบรหิารจดัการพืน้ทีไ่ด้ดีขึน้ นอกจากนี้ 

ทีน่่าสนใจคอื จากการรเีซร์ิชพบว่า บรกิารแบบนีม้ท้ัีงหมด 7 บรกิาร

ใน 4 ประเทศ คือ อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น และดูไบ ในประเทศไทย

ยังไม่มีใครท�าเลย ดังนั้น ตอนที่เราเริ่มท�าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เราเป็น

เจ้าแรกของไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 5 ที่มีบริการรับฝาก   

และส่งกระเป๋าไปยังโรงแรม สนามบิน ส�าหรับนักท่องเที่ยว 

กำรรีเซร์ิชคณุพบอะไรทีน่่ำสนใจ จนมัน่ใจทีจ่ะท�ำธุรกจินี้
เป็นธุรกิจแรกในไทย 

ที่พบคือ ในแต่ละเจ้าที่ท�าบริการนี้จะให้บริการท่ีค่อนข้าง        

แตกต่างกัน บางเจ้าบอกว่า คุณอยากจะส่งกระเป๋าเมื่อไหร่ก็ได้

ภายใน 3 ชั่วโมงสามารถส่งได้ บางเจ้าบอกว่า ส่งได้แค่ตามตาราง

เวลาที่เซ็ตเอาไว้เท่านั้น ขณะที่บางเจ้าให้ดรอปกระเป๋าที่ไหนก็ได้

Interview
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10-15 ปีข้างหน้า อย่างไรคนก็ต้องมีกระเป๋าในการเดินทาง ฉะนั้น

ธุรกิจนี้ยังโตได้อีกมาก 

แล้วคุณมาเป็น Startup ได้อย่างไร
เราก็ท�าธุรกิจ ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไร แต่มีผู้ร่วมก่อตั้งคนหนึ่ง 

เขาจะอยู่ในวงการไอทีดิจิทัลอยู่แล้ว จะรู้ว่ามีเทรนด์ Startup         

เข้ามา มีการมองโมเดลธุรกิจในแบบที่ต่างออกไปจาก SME เดิมๆ 

เขาก็บอกว่า “พ่ีโห้จริงๆ แล้วธุรกิจเราคือ Startup นะ” “เห้ย!     

อะไรคือ Startup” “ถ้าพี่โห้อยากรู้ก็ไปดูตามงานเขามีการแข่งขัน

ประกวดธุรกิจ” เราก็ตกใจจะเอาโมเดลธุรกิจเราไปขึ้นเวทีเล่าให ้ 

คนอื่นฟังท�าไม ถ้าเขาชอบก็เอาไปท�าแข่งกับเราสิ ณ วันนั้นเราหวง

ไอเดีย แต่ปรากฏว่าพอเข้ามาในวงการจริงๆ แล้วเริ่ม Pitch มัน

เรยีนรูเ้ยอะมาก เรยีนรูเ้รือ่งการมองโมเดลธรุกจิทีต่่างออกไป ระหว่าง 

Startup กับ SME คือ ความเร็วในการเติบโต แล้วก็สเกลที่สามารถ

เติบโตไปได้ ผมก็เลยลองไป Pitching ซึ่งจริงๆ ตัวผมตั้งแต่เด็ก 

ผมเป็นเด็กไม่เอากิจกรรมเลย เป็นนักกีฬาว่ายน�้า เป็นกีฬาที่ซ้อม

คนเดียว ไม่ต้องไปส่งบอลให้ใคร เวลาเรียนถ้ามีงานพรีเซนเทชัน    

ก็จะบอกว่าผมไปซีร็อกซ์ให้ ผมจ่ายสตางค์ค่าซีร็อกซ์ ซื้อขนมเลี้ยง 

แต่ผมไม่ขอพูด ถ้าไปยืนหน้าชั้นจะพูดแค่ชื่อผมอย่างเดียวแล้ว       

จะไปกดสไลด์ให้ นัน่คอืสิง่ทีเ่ป็น แต่หลงัจากเข้ามาท�าธรุกจิ ต�าแหน่ง

เราคือซีอีโอ ต้องสื่อสาร ต้องพรีเซนต์ได้ ก็ไม่มีทางเลือกต้อง       

เรียนรู้ Learning by Doing ทุกรูปแบบ

 ครั้งแรกของการ Pitching เหมือนแม่นกสอนลูกนกบินคือ       

เตะออกจากรงัเลย ถ้าบนิได้กร็อด บนิไม่ได้กต็กไปตาย แล้ววนัแรก

การ Pitching ของผมคือ ตาย ถามว่าฝึกมาก่อนไหม ก็ฝึกมา       

2-3 ครั้ง ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันต้องฝึกเยอะขนาดนั้น ออกไปครั้งแรก 

Dead Air เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเนื้อหาที่จะพูดไม่มี แต่มันคือ 

การตื่นเวที ซึ่งสิ่งนี้ไม่มีทางที่จะมีการสอนกันได้ แล้วผมพูดภาษา

องักฤษไม่ได้ แต่อาศยัว่าสไลด์มภีาษาองักฤษแล้วจะตามได้บางค�า 

ขึ้นเวทีครั้งแรกมือส่ัน พูดไปประมาณ 2-3 สไลด์ไม่สามารถพูด      

ต่อไป กรรมการบอกว่า You calm down and should go on 

ผมท�าอะไรไม่เป็น Sorry อย่างเดียว สุดท้ายก็จบโดยที่เรารู้ว่ามัน

พลาดไปเยอะ นั่นคือเวทีแรกเมื่อปี พ.ศ.2558 Pitching ห้องเล็ก    

50 คน ในนั้นมีแค่ Startup กับกรรมการ 3 คน ผมก็เอาไม่อยู่แล้ว 

ไม่สามารถควบคุมความตื่นเต้นได้

สิ่งนี้สอนว่าที่ท�าไม่ดี พอรู้ว่ามันไม่ดี ก็ไปดูคนอื่นท�า ท�าไมเขา

ถึงท�าได้ ก็เริ่มไปถามว่าคุณท�าอะไร ผมเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้น 

กรรมการก็เดินมาบอกว่า คุณไปซ้อมนะ ไปอ่านตรงนั้นตรงนี้เพิ่ม 

ผมก็เริ่มไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่า Pitching คืออะไร ต้องท�าอย่างไร

บ้าง แต่ก่อนเราคดิว่าชวิชวิ เอาสไลด์มา เดีย๋วพดูได้ ด้วยความห้าว

ของเรา ก็ถือเป็นการเรียนรู้ไป หลังจากนั้นผมก็ได้ขึ้นเวที Pitching 

มีคนฟัง 100 คน แล้วถัดไปก็ 500 คน ทีนี้ผมเอากระเป๋าขึ้นไปเล่น

ด้วยเลย เพราะผมเริ่มชิวชิวแล้ว แต่เบื้องหลังจากห้องที่มีคนฟัง     

คนเราโตได้ด้วยวิชั่น

เหมือนต้นไม้

ถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกในห้อง

ก็โตได้แค่นี้

แต่ถ้าเอาไปปลูกข้างนอก

ก็จะสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีก

มันก็คือวิชั่นที่เปิดออกไป

ซึ่งวิชั่นนี่แหละที่จะท�าให้เราโต

16

P2-34.indd   16 2/6/2562 BE   11:23 AM



50 คนไปยังห้องที่มีคนฟัง 500 คน ผมอ่านเยอะศึกษาเยอะมาก 

แล้วฝึกสัปดาห์หนึ่งเต็มๆ แต่ก่อนเราฝึก Pitching ห้ามใครกวน    

แต่พอท�าไปเรื่อยๆ การฝึกท่ีดีคือ การที่ต้องให้คนกวนได้เต็มที่       

ก็บอกว่าทุกคนต่อไปนี้ฟังผมแล้วกวนได้เลยนะ ผมพูดๆ อยู่ก็จะมี

เสยีงแทรกขึน้มาว่า “จรงิเหรอ” “ใช่เหรอ” กวนได้เตม็ที ่พอสดุท้าย

ขึ้นเวทีที่มีคนฟัง 500 คนผมไม่ตื่นเต้นเลย เพราะผมจะไม่ยอม     

ให้แย่ไปกว่าครั้งนั้นอีกแล้ว

ดูคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ที่ผ่านมาเคย      
ล้มเหลวบ้างไหม 

ผมไม่รู้ว่าล้มเหลวคืออะไร มีแต่ค�าว่ายอมแพ้ แต่ถามว่ามีที่     

ล้มไหม ก็มีล้มตลอดเลย ล้มแล้วลุกๆ ตลอด เช่น การเจรจากับ

พาร์ตเนอร์ ผมเป็นคนท�าโมเดลทั้งหมดเพราะผมถนัดเรื่องการวาง

กลยุทธ์ เสร็จแล้วไปคุยกับพาร์ตเนอร์ก็ดี แต่หลังจากนั้นสัปดาห์

หนึ่งผ่านไปเริ่มเงียบ สุดท้ายตู้ม! เขาไปท�ากับคู่แข่งเรา เขาไปคุย

กันลับหลังเรา ซึ่งเกิดขึ้น 3-4 รอบแล้ว แต่ผมก็เอาความเสียใจ    

ตรงนี้มาเป็นก�าลังใจ นี่แค่พาร์ตเนอร์รายเดียวเอง ยังมีอีก 10 เจ้า 

คราวนี้ผมเข้าหาพาร์ตเนอร์ทีเดียว 10 เจ้าเลย คือพอโดนอย่างนี้

ปุ๊บจะรู้สึก Passion เยอะมากขึ้นมาทันที

จริงๆ ถ้าย้อนไปตอนที่ผมเรียนวิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปี 2 ผมกเ็ป็นเทรดเดอร์ ช่วงนัน้น�า้ท่วมใหญ่มเีวลาว่างเยอะ กศ็กึษา

หุน้การลงทนุระยะยาวระยะสัน้อะไรทีเ่หมาะกบัเรา มทีีป่รกึษาเป็น

รุ่นพี่ ญาติที่ลงทุนอยู่แล้ว อายุ 19 ปี เปิดพอร์ตเองไม่ได้ก็ต้องเอา

ชื่อญาติมาเปิดพอร์ต เสร็จแล้วก็ลองเทรดเลย ก็จะ Learning by 

Doing ไปเรื่อยๆ จนมาช่วงที่ปี 4 เริ่มคิดว่าอยากหาโปรดักต์อื่น 

ช่วงนั้นคอนโดมิเนียมบูมเลยมีการซ้ือ-ขายใบจอง มีเพื่อนชวนไป

ซื้อ-ขายใบจอง เขาก็ท�ารีเซิร์ชคร่าวๆ ว่า ถ้าท�าแบบนี้จะได้มาร์จิ้น

เท่านี้ เราก็ไม่ลองก็ไม่รู้ก็ลงไปท�าด้วย ถามว่าสุดท้ายแล้วก�าไรไหม 

ก�าไรนะ คือผมสามารถขายได้ แต่ความเสี่ยงมันสูง สมมติขาย      

ไม่ออกกต้็องท้ิงใบจองหรอืไม่กโ็อน ซึง่ผมโอนไม่ได้อยู่แล้ว ความเสีย่ง

ขนาดนีผ้มรบัไม่ได้ แล้วเป็นจงัหวะช่วงเรยีนจบ Airbnb มาก็เริม่ไป

ท�ากบัเพือ่น เริม่จากห้องพกัของเพือ่นไปจนถึงหาห้องพกัทีน่กัลงทนุ

ซื้อทิ้งเอาไว้ โดยเราจะไปเสนอนักลงทุนว่าจะให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ 

ปกติถ้าเขาปล่อยให้เช่าระยะยาว จะได้ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน 

ระหว่างที่หาคนมาเช่าท�าไมต้องปล่อยห้องเปล่า เราจะหาคนเช่า

รายวันมาให้ ซึ่งจะมีคนมาท�าความสะดวกดูแลห้องอยู่ทุกวัน       

แล้วท�าให้มีรายรับระหว่างนั้น สิ่งท่ีผมท�าคือ ห้องที่เขาปล่อยเช่า 

20,000-30,000 บาทต่อเดอืน ผมท�าให้เขาได้ 120,000 บาทใน 1 เดอืน

ทั้งหมดเพราะผมเป็นคนชอบเรียนรู้เอง คิดว่าเกือบทุกอย่างมัน

อยู่ที่ Mindset หมดเลย ผมชอบท�าอะไรสักอย่างที่มันมีคุณค่า     

แล้วผมเป็นคนชอบท�า ถ้าคิดแล้ววางแผน 20 เปอร์เซน็ต์กจ็ะท�าเลย 

พอท�าแล้วไม่ใช่ก็เปลี่ยนแล้วก็ค่อยวางแผนเพิ่มไปเรื่อยๆ จะเป็น

สไตล์นั้นมากกว่า 

เหมอืนคณุสนกุกบัการทีคุ่ณต้องคดิและเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา  

ใช่ มันสนุกมากๆ เลย ผมชอบอะไรที่ตึงมือ ชอบอะไรที่เป็นน�้า

เป็นเนื้อ ท�าแล้วเห็นผล ผมอยากเป็นต�านาน ไม่อยากเป็นจุดหนึ่ง

ในโลกแล้วหายไป พอคิดอย่างนี้จะมานั่งท�าอะไรที่อิมแพ็กต์ระดับ

จงัหวดั ระดบัประเทศไม่ได้ ต้องเป็นระดับโลก ซึง่ต้องเป็นอมิแพก็ต์

ทีมั่นสร้างคณุค่าขึน้มา ท�าให้คนพดูถงึว่า การส่งกระเป๋าทีเ่ราส่งกนั

ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เหมือนที่คนบอกว่า เครื่องบินมา

อย่างไร พี่น้องตระกูลไรท์สร้างเครื่องบินขึ้นมา ถึงแม้ว่าผมอาจจะ

เป็นเจ้าที่ 8 ของโลกท่ีท�าบริการนี้ แต่ผมจะเป็นเจ้าที่ดีที่สุดที่ท�า

บริการนี้ 

อย่างบริการ On-Time Guarantee เกิดจากการท่ีผมไปรับ

กระเป๋าลูกค้าด้วยตนเอง คือมีช่วงหนึ่งที่พนักงานมีจ�ากัด ผมก็ไป

แทนท�าให้มีโอกาสได้เจอลูกค้า ลูกค้าก็จะถามเราว่าส่งกระเป๋าไป

ถูกสนามบินไหม ส่งทันเวลาไหม ผมก็เอะใจแล้วว่าลูกค้าของผม

อยากได้อะไร ผมบอกว่าวนัหนึง่จะเป็น The Best Luggage Delivery 

ให้ได้ นั่นแปลว่าต้องหาให้ได้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มอีก ดังนั้น 

ในวันน้ันผมกลับมาบอกทมีงานว่า ท�าอย่างไรกไ็ด้ต้องไม่ส่งกระเป๋า

ล่าช้า ปรากฏว่าเวิร์กกันอยู่ 6 เดือน แล้วเราก็ออกมาเป็น On-Time 

Guarantee ซึ่งการที่จะท�าให้กระเป๋าใบหนึ่งส่งตรงเวลาได้            

มันต้องไม่มีความผิดพลาดในทุกๆ ขั้นตอน จากเดิมที่มีการส่ง

กระเป๋าช้า 6 เปอร์เซ็นต์ เราสามารถท�าส�าเร็จลดตัวเลขลงได้      

เหลือแค่ 0.6 เปอร์เซน็ต์ คือลดลงมา 10 เท่า นัน่แปลว่ากระเป๋า     

พนัใบมีส่งช้าแค่ 6 ใบ ซึ่งค�าว่าช้าในความหมายของผม 1 นาที       

กถ็อืว่าช้าแล้ว ถ้าถามว่าในประเทศไทยมใีครท�าอย่างนีไ้ด้ไหม ไม่มี 

แล้วเจ้าที่ท�าก่อนเราก็ไม่มี สมมติบางเจ้าบอก On-Time ได้ แต่เขา

คือต้องรับกระเป๋าล่วงหน้าเยอะมาก ซึ่งมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา   

ที่ถูกต้อง

จากการที่เป็นเจ้าแรกในตลาด แต่ ณ วันน้ีมีธุรกิจ   
แบบนี้ขึ้นมาอีกหลายเจ้า การแข่งขันเป็นอย่างไรบ้าง

ตอนนี้ธุรกิจรับฝากและขนส่งกระเป๋ามี 4 เจ้ารวมเราด้วย         

การแข่งขนัไม่ถอืว่าสูงเพราะตลาดนีใ้หญ่มากเป็นหลักหมืน่ล้านบาท 

ซึ่งรวมกันทุกเจ้าแล้วก็ยังท�าตลาดได้ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของคน     

ที่มีโอกาสใช้บริการด้วยซ�้า ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือ บริการใหม่ที่ต้องให้

ความรู้ออกไปด้วย แต่เอาจริงวันแรกที่มีคู่แข่งเข้ามาในตลาด ผมก็

รูสึ้กไม่ดี รูสึ้กเป็นเด็กท่ีไม่เคยท�าธรุกิจ ไม่ชอบให้ใครมาแย่ง ก็คดิว่า

ผมท�าธุรกิจก็เหนื่อยอยู่แล้ว คุณยังจะมาแข่งขันกับผมอีกเหรอ    

สมมติวนัน้ันมรีายรับ 100 บาท จะมาแบ่ง 100 บาทน้ีกบัผมหรือเปล่า 

พอสักพักก็คิดได้ ทุกวันนี้ขอบคุณคู่แข่งที่เขาเข้ามา ณ วันนั้น        

ผมรู้สึกว่าโชคดีท่ีมีคู่แข่งท่ีเก่ง พอเรามีคู่แข่งที่เก่ง เราเลยไม่ยอม

หยุด พอเราไม่หยุดเราโตเร็วมาก  

เราไม่ได้ท�าธุรกิจเพราะว่าธุรกิจมันดี แต่เพราะเรามี Passion 

มากๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ี ตลาดหมื่นล้านบาท ถ้าถึง ณ วันนั้น             

เราค�านวณแล้วว่าจะต้องส่งกระเป๋าทั้งปีประมาณ 9 ล้านใบ             

ต่อเดือนเราประเมินน่าจะหลัก 70,000 ใบ การที่เราจะสามารถส่ง

กระเป๋าได้ 70,000-80,000 ใบ โดยคนเอาไม่อยู่แน่นอน เราเลย

พัฒนาแพลตฟอร์มของเราเองที่จะรองรับไปถึงตรงนั้น เรียกว่า      

เราเตรยีมเทคโนโลยตีัง้แต่แรกเลย แล้วหลงัจากทีเ่ราพฒันาแพลตฟอร์ม

เสร็จปุ๊บ เราก็พร้อมที่จะขยายไปต่างจังหวัด ต่างประเทศได้ 

อย่างตอนนี้เรามีบริการรับฝากและขนส่งกระเป๋าไปต่างจังหวัด 

ซึ่งในช่วง 2 เดือนแรกไม่ค่อยดีเพราะว่าเราไม่ท�าการตลาด ผมจะ

เริม่หาว่าลกูค้าผมคือใคร อยูท่ีไ่หนแล้วพยายามน�าเสนอเขาตรงนัน้ 

จนถงึวนันีม้นัเกนิความคาดหมาย เราเป็นเจ้าเดยีวทีท่�าส่งต่างจงัหวดั

ทุกจังหวัด และแม้ว่าตอนน้ีลูกค้าของเราคือคนที่ส่งกระเป๋า            

แต่อนาคตไม่แน่ว่าเราอาจจะมีพัสดุเข้ามาพ่วงก็ได้  

คุณวางอนาคตของ AIRPORTELs เอาไว้อย่างไรบ้าง
เป้าหมายของเราไม่ได้อยูใ่นแค่ประเทศไทยอยูแ่ล้ว ประเทศไทย

คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง เพราะผมมองว่า คนเดินทางที่ใช้บริการ

ของผมในวันหนึ่งๆ มีถึง 30-40 เช้ือชาติ นั่นแปลว่าคน                     

30-40 ประเทศเขาไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยประเทศเดียว        

แล้วประเทศอื่นที่เขาเดินทางล่ะ ผมก็จะไปรองรับเขาตามประเทศ

ที่เขาเดินทางด้วย ฉะนั้นสุดท้ายธุรกิจนี้คือระดับโลก 

เรามีวิชั่นว่าจะไปทั่วโลกในอีกประมาณ 5-6 ปี แล้วเรามีแผนที่

จะ Exit ตลาดหลักทรัพย์ในนิวยอร์ก เพราะมันเป็นการฟันธงว่า    

เราเป็นอินเตอร์เนชั่นแนล และแน่นอนว่าเงินทุนมหาศาลกว่า        

ในประเทศไทย แต่ถามว่าจะไปอย่างไรในรายละเอียดผมไม่รู้ ผม

มีหน้าที่บอกว่าผมจะไป แล้วจะหาคนมาท�าให้ที่เหลือ แต่ว่านั่นคือ

อีก 5 ปีข้างหน้า แล้วผมไม่กลัวที่จะท�าไม่ถึง คิดว่าคนเราโตได้ด้วย

วิชั่น เหมือนต้นไม้ถ้าเราเอาต้นไม้มาปลูกในห้องก็โตได้แค่นี้ แต่ถ้า

เอาไปปลูกข้างนอกก็จะสามารถเติบโตขึ้นไปได้อีก มันก็คือวิชั่น     

ที่เปิดออกไป ซึ่งวิชั่นนี่แหละที่จะท�าให้เราโต

ปีที่ผ่านมาคุณส่งธุรกิจเข้าประกวดและได้รับรางวัล 
SME Thailand Inno Awards 2018 ในสาขารางวัล
โดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ 

ใช่ครบั เริม่จากเหน็การโฆษณาเชิญชวนให้ส่งผลงานเข้าประกวด

โครงการ SME Thailand Inno Awards 2018 ก็สนใจเลยดูว่า 

AIRPORTELs เข้าข่ายหรือเปล่า จากนั้นก็ส่ง AIRPORTELs เข้าร่วม

ประกวดด้วย ในสาขาสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ ซึ่งพอทีมงาน           

แจ้งมาว่าเราได้รับรางวัลนี้ก็ดีใจมาก เพราะรางวัลที่ได้รับจะเป็น

เครื่องยืนยันว่าธุรกิจของเรามีคุณค่าจริง และการรับรางวัลนี้ก็ช่วย

สร้าง Awareness ให้กับ AIRPORTELs มาก เพราะธุรกิจบริการ   

ของเรายังถือว่าเป็นบริการใหม่ คนยังรู้จักไม่มาก ท�าให้คนรู้จัก 

AIRPORTELs ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
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Text :  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

และเพือ่ทีจ่ะท�ำให้ธรุกิจแขง็แกร่งตัง้แต่เร่ิมออกสตำร์ต เจ้ำของ

ธุรกิจไม่ควรมองข้ำม 3 ปัจจัยส�ำคัญทำงกำรเงินดังต่อไปนี้

การคาดการณ์ทางการเงิน

ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดที่คนท�ำธุรกิจต้องใส่ใจ 

เพรำะกำรคำดกำรณ์ให้เห็นถึงผลกระทบทำงกำรเงินอย่ำง

น้อยในระยะ 5 ปีแรกของกำรท�ำธรุกจิ จะท�ำให้เจ้ำของกจิกำร

รูว่้ำควรจะเดนิต่อหรอืหยดุตัง้แต่ตอนนีด้ ีซึง่สิง่ทีต้่องพิจำรณำ

นั้นก็คือ ข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ ก�ำไร และ

ขำดทุน กระแสเงินสดและตัวชี้วัดกำรด�ำเนินกำร โดยควรตั้ง

เป้ำหมำยของแต่ละปีตำมหลัก SMART ได้แก่ มีควำมเฉพำะ

เจำะจง (Specific) สำมำรถวัดผลได้ (Measurable) มีควำม

เป็นไปได้ (Attainable) ตั้งอยู่บนควำมเป็นจริง (Realistic) และมี

ขอบเขตเรื่องเวลำ (Time-Bound) เพื่อช่วยให้กำรคำดกำรณ์นั้น     

ไม่หลงทิศทำงและใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด

งบประมาณ

งบประมำณจะเน้นถงึกำรไหลเข้ำและออกของกระแสเงนิสด เพือ่

หลกีเลีย่งกำรทีจ่ะต้องเจอกบัปัญหำหนีส้นิหรอืล้มละลำยในภำยหลงั 

ซึง่กำรคำดกำรณ์ทำงกำรเงนิทีด่น้ัีน สำมำรถใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรจดัท�ำ

งบประมำณทีด่ไีด้ แต่เน่ืองจำก Startup ส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจในด้ำนกำรเงิน

เท่ำทีค่วร ดงันัน้ กำรคำดกำรณ์ไปทีเ่รือ่งของกระแสเงนิสดทีจ่ะไหล

เข้ำและไหลออก จะช่วยให้กำรท�ำงบประมำณนั้นง่ำยขึ้น ที่ส�ำคัญ

อย่ำลืมพจิำรณำถงึเรือ่งภำษแีละค่ำธรรมเนียมกำรจัดเกบ็ทีต้่องช�ำระ

ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดเมื่อมีเงินไหลเข้ำสู่ธุรกิจด้วย

แผนธุรกิจ

แม้ 2 ปัจจัยแรก จะสำมำรถพึง่พำอำศยัผูเ้ชีย่วชำญทำงกำร

เงินหรือนักบัญชีที่มีอยู่ในทีมได้ แต่เพื่อให้ธุรกิจออกเดินทำง

ได้อย่ำงมั่นคงมำกขึ้น Startup ต้องมีกำรวำงแผนกำรด�ำเนิน

กำรธุรกิจทีด่แีละมปีระสทิธิภำพ ซึง่ก็เช่นเดยีวกันทีต้่องอำศยั

กำรได้รบัค�ำปรกึษำและค�ำแนะน�ำจำกผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์ และ

มีควำมเชี่ยวชำญ เพื่อท�ำให้เห็นว่ำยังมีเรื่องอะไรอีกบ้ำงที่ยัง

ตกหล่นและต้องพิจำรณำ ดังนั้น กำรจ้ำงที่ปรึกษำทำงธุรกิจ

ตัง้แต่ต้น จะเป็นอกีตวัช่วยหน่ึงในกำรสร้ำงควำมมัน่ใจส�ำหรับ

กำรออกสตำร์ตที่ดีได้ 

หากการท�าธุรกิจเป็นเหมือนคนคนหนึ่ง การด�าเนินการก็เปรียบเสมือนกับร่างกาย

ขณะที่กลยุทธ์เป็นเหมือนกับมันสมอง และการเงินคือเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของบริษัท ซึ่ง Startup มักท�าได้ดีใน 2 เรื่องแรก

แต่กลับตกม้าตายและพลาดจากการได้รับเงินทุน เพราะขาดความรู้ในเรื่องสุดท้ายอย่างการเงินและการบัญชี

ดังนั้น จึงขอน�ำเสนอข้อคิดจำกประสบกำรณ์ในกำรขอทุน เพื่อ

ไม่ให้เสียควำมมั่นใจในกรณีที่ถูกปฏิเสธเงินทุน

อย่ามั่นใจในตัว Product ของตนเองจนเกินไป

มีค�ำหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงคือ “ของดีแต่พรีเซนต์ไม่เป็น” ย่อม

ไม่เป็นที่ต้องกำรของนักลงทุน ก่อนที่จะไปเสนอผลงำนขอเงินทุน

ต้องเข้ำใจก่อนว่ำ กรรมกำรแต่ละท่ำนนั้นมำจำกหลำกหลำย

อตุสำหกรรม หลำยสำขำวชิำทัง้ทีเ่ป็นนกัวชิำกำรมคีวำมรูด้้ำนต�ำรำ

และทฤษฎีที่แน่นแต่ไม่เคยท�ำธุรกิจ กับหลำยท่ำนท่ีทฤษฎีอำจ        

ไม่เชี่ยวชำญเท่ำไหร่แต่เคยผ่ำนกำรท�ำธุรกิจมำแล้วอย่ำงโชกโชน 

ดังนั้น ต้องไมค่ำดหวังว่ำจะได้หรือไมไ่ดไ้วล้่วงหน้ำเพื่อป้องกันกำร

เสียก�ำลังใจหำกไม่ได้รบัเงนิทนุเพรำะกรรมกำรบำงท่ำนชอบแผนงำน

ของเรำแต่บำงท่ำนอำจไม่ชอบก็ได้

ตัวเลขในการขอเงินทุน

หลำย Startup ชอบคิดไปว่ำ “ขอให้เยอะๆ ไว้ก่อนดีที่สุด” บำง

โครงกำรให้ทุนสนับสนุนหลำยล้ำนบำท Startup บำงรำยก็ขอจน

เต็มเพดำนเงินทุนโดยไม่สอดคล้องกับแผนงำนและช่วงกำรด�ำเนิน

งำนของธุรกิจตนเอง แบบนี้กรรมกำรอำจมองว่ำไม่สมเหตุสมผล

และอำจเป็นอีกเหตุผลที่ท�ำให้ถูกปฏิเสธเงินทุนได้

เข้าใจกรรมการ

กรรมกำรถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้เงิน

ทุนและในหลำยครั้งพฤติกรรมของกรรมกำรอำจมำในรูปแบบของ

กำรใช้จิตวิทยำเพื่อทดสอบสมำธิและควำมตั้งใจของผู้น�ำเสนอผล

งำน เช่น กรรมกำรเล่นไลน์ กำรรับโทรศัพท์ หรือคุยกันในขณะที่

เรำก�ำลังน�ำเสนอผลงำน Startup บำงคนจึงตกม้ำตำยเพรำะเมื่อ

เหน็พฤตกิรรมนีก้น็กึไปเองว่ำกรรมกำรไม่สนใจโปรดกัต์ของตนเอง

จนเกิดควำมกังวลท�ำให้พรีเซนต์ออกมำได้ไม่ดี และท้ำยที่สุดก็      

สูญเสียโอกำสในกำรน�ำเสนอแผนงำนที่ดีตำมที่ตนเองตั้งใจไป

การควบคุมอารมณ์

ในช่วงของ Q&A ที่เป็นช่วงท้ำยของกำรน�ำเสนอผลงำนอย่ำไป

คำดหวังว่ำกรรมกำรจะถำมเรำแต่เรือ่งของโปรดกัต์กับธรุกิจเพรำะ

ในหลำยครัง้ค�ำถำมมำพร้อมกับกำรทดสอบเชำวน์ปัญญำในกำรตอบค�ำถำม 

ซึง่อำจเป็นค�ำถำมทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องกบัโปรดกัต์ของเรำเลย กรรมกำร

บำงท่ำนถำมค�ำถำมเดิมซ�้ำไปซ�้ำมำจนท�ำให้เรำเริ่มรู้สึกหงุดหงิด

เพรำะต้องตอบค�ำถำมในแบบเดมิๆ ให้คดิเสมอว่ำนีอ่ำจเป็นส่วนหนึง่

ของกำรทดสอบวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ของเจ้ำของธุรกิจอยู่ก็ได้ 

Text :  ณัฏฐพัชร กมลพลพัตร Founder & CEO : CEMSHALL

Money

ที่ Startup ต้องมองก่อนเปิดธุรกิจ
ปัจจัยการเงิน

ข้อคิดดีๆ

หลาย Startup เมื่อมี Idea มีแนวคิดอะไรใหม่ๆ ขึ้นมาก็เริ่มมองหาแหล่งเงินทุน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีแหล่งเงินทุน

มากมายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งที่เป็นแบบ “ทุนให้เปล่า” หรือ “การเสนอขอร่วมทุน”

ให้ Startup หน้าใหม่ได้เข้าไปน�าเสนอผลงาน ซึ่งการขอทุนของเหล่า Startup นั้น ส่วนใหญ่จะถูกปฏิเสธ

ท�าให้หลายคนเกิดอาการลังเล ท้อแท้ และหมดความมั่นใจ จนหันมาถามตัวเองว่าสิ่งที่ท�าอยู่นี้มันดีจริงหรือเปล่า
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ใส่ดีไซน์ให้กับงานหัตถกรรมชุมชน
Text : Kritsana S. / Photo :  Vipa Vadi

KRAM-HUG

โครงการประกวดที่ทั้งสองเข้าร่วมมีทั้งโครงการเกี่ยวกับงานออกแบบ งานกราฟิก และงานแฟชั่น      

แต่หนึ่งในโครงการที่เป็นแรงผลักดันให้ทั้งคู่ก่อตั้งแบรนด์ KRAM-HUG คือ โครงการเกี่ยวกับงานพัฒนา

ชุมชนโดยใช้การออกแบบ เพราะหลังจากมีโอกาสลงชุมชนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรม และ          

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนก็พบว่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชุมชนส่วนใหญ่ขาดการออกแบบ จึงมีความ

ตั้งใจอยากน�าความรู้ด้านการออกแบบมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชุมชนให้ออกมาสอดคล้องกับ

วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่

KRAM-HUG เป็นแบรนด์ที่เต็มไปด้วยความรักในงานทอ งานย้อม งานปัก และงานพิมพ์ ท�างาน     

ภายใต้แนวคิด Community to Creative นั่นคือ การท�างานร่วมกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ด้านงานหัตถกรรมและงานออกแบบซ่ึงกันและกัน ท่ีส�าคัญยังเป็นการสร้างรายได้ที่ย่ังยืนให้กับชุมชน 

เพราะชุมชนสามารถน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้

สนิค้าหลกัของ KRAM-HUG คอื เสือ้ผ้าทีอ่อกแบบให้มคีวามทนัสมยั มสีสีนัให้เลอืกมากกว่าแค่สคีราม 

เหมาะกับลูกค้าวัยรุ่นจนถึงวัยท�างานที่ชื่นชอบการแต่งตัว เสื้อผ้าของแบรนด์แบ่งเป็น 2 หมวดหมู่ ได้แก่ 

หมวด Collection ที่แต่ละคอลเลกชันมีเรื่องราวของชุมชนที่ร่วมออกแบบตัดเย็บซ่อนอยู่ เช่น รื้(ลื้)อใหม่ 

คอลเลกชันที่ท�าร่วมกับชุมชนไทลื้อในอ�าเภอปัว จังหวัดน่าน ใช้เทคนิคการทอผสมผสานวัสดุธรรมชาติ 

100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ใยฝ้าย ใยข่า และใยกล้วย แต่คงไว้ซึ่งลวดลายดั้งเดิมตามแบบฉบับไทล้ือ             

ทุกคอลเลกชันเน้นการตัดเย็บที่ซับซ้อน มีรายละเอียดเยอะ ผลิตแบบ Limited Edition ในจ�านวนน้อย 

พร้อมมีฟังก์ชันการใช้งานท่ีน่าสนใจ เช่น กางเกงขายาวที่ปรับเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นได้ และหมวด 

Ready to Wear ที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลายระดับ เน้นการตัดเย็บที่เรียบง่าย และผลิตร่วมกับชุมชน          

ในจังหวัดเชียงใหม่

“การท�างานร่วมกบัชมุชนมคีวามยากในช่วงแรก เพราะต้องท�าให้พวกเขาเกดิความเชือ่มัน่และไว้วางใจ

ในตัวเรา ท�าให้เห็นถึงความตั้งใจจริงว่าไม่ได้มาหลอกถามความรู้ แต่มาเพื่อสร้างสรรค์งานดีๆ ร่วมกับ

พวกเขา มาเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพราะเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ขายได้ทุกชิ้นคืนให้แก่ชุมชน” 

ป๊อปกล่าว

แม้ KRAM-HUG จะเปิดมากว่า 3 ปี แต่ช่องทางหลักในการขายยังคงเป็นช่องทางออนไลน์ รองลงมา

คือ วางขายใน Pop-Up Store ในห้างสรรพสินค้า และงานอีเวนต์ ซึ่งการขายผ่านช่องทางออนไลน์ยังคง

เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะตลาดออนไลน์เป็นตลาดท่ีกว้าง การจะท�าให้ลูกค้าหาร้านของ KRAM-HUG     

เจอจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

“เราใช้วธิพีาแบรนด์ไปในทีท่ีล่กูค้าอยู ่เพือ่ให้ลกูค้าเหน็ร้านของเรา การศกึษาไลฟ์สไตล์และพฤตกิรรม

ของลูกค้า เช่น นิยมใช้งานโซเชียลมีเดียไหน และใช้งานในช่วงเวลาไหนมากที่สุด ท�าให้รู้ว่าลูกค้า          

อยูท่ีไ่หน จากนัน้ดึงดดูให้ลกูค้าเข้ามาเลอืกซ้ือสนิค้าด้วยการน�าเสนอสนิค้าผ่านรปูทีถ่่ายเหน็สนิค้าชดัเจน 

รูปมีสีที่ท�าให้สินค้าดูน่าใช้ และเป็นสีที่สบายตาเวลาดู เพื่อให้เกิดการเลื่อนดูรูปต่อเรื่อยๆ ส่วนค�าอธิบาย

สินค้าก็ส�าคัญ ต้องเขียนระบุให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้า และรายละเอียดต่างๆ เช่น ไซส์ สี ราคา 

การใช้งาน การดูแลรักษา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าจนน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อ”       

หนึ่งกล่าว 

นอกจากนี้ ทั้งเขาและเธอยังให้ความส�าคัญกับการโชว์เคสในงานที่เกี่ยวกับงานด้านการออกแบบ    

เพราะช่วยให้แบรนด์เป็นทีรู้่จกัมากขึน้ รวมทัง้ช่วยเพิม่ฐานลกูค้าใหม่ทีต่รงตามกลุม่เป้าหมายของแบรนด์ 

ไม่เพียงเท่านี้ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ทั้งสองยังมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาแบรนด์ เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงงานหัตถกรรม

ไทยมากยิ่งขึ้นผ่านโปรเจกต์ KH Project ที่น�าเอาบริบทของศิลปะไทยมาน�าเสนอในมุมมองใหม่ที่เชื่อม

ระหว่างความดั้งเดิมกับความร่วมสมัย 

เพราะบางประสบการณ์หาไม่ได้จากห้องเรียน สองหนุ่มสาว หนึ่ง-นภัต ตันสุวรรณ และ ป๊อป-ปาณิสรา มณีรัตน์

จึงชวนกันเข้าร่วมโครงการประกวดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนิเทศศิลป์ ภาควิชาที่เรียนในร้ัวมหาวิทยาลัย

เมื่อโครงการจบ แต่ไม่อยากให้งานที่เคยท�าส่งประกวด ตลอดทั้งองค์ความรู้ต่างๆ

ที่ได้มาหายไปเลยจับมือกันสร้างแบรนด์ KRAM-HUG เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมงานที่สร้างสรรค์จากองค์ความรู้ที่มี

 08-0104-7150  kramhug.co  kramhug.co  @kramhug.co
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Self-Employed

แค่ปักผ้าไม่พอ ต้อง Customize ลูกค้าได้ด้วย
Text : Ratchanee / Photo : Vipa Vadi

Tanpopo

 08-9127-1936  tanpopoofficial  tanpopoofficial

เจนเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลในงานคราฟต์ จึงชอบทดลองท�าโน่นท�านี่เพื่อค้นหางานคราฟต์ที่ชอบที่สุด 

ตั้งแต่การแกะยางลบ การท�าผ้ามัดย้อม ต่างหูงานผ้า เพื่อขายเล็กๆ น้อยๆ  ในระหว่างเรียน จนกระทั่ง

เมื่อค้นพบความชอบที่สุดในงานปักผ้าหลังจากได้มีโอกาสเรียนและศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จึงปักหลัก

กับงานปักลวดลายต่างๆ ลงบนกระเป๋าสตางค์และเริ่มท�าอย่างจริงจังจนต้องลาออกจากงานประจ�า

 “รู้สึกว่างานปักผ้ามันมีเสน่ห์ มีเทคซ์เจอร์ ไม่เนี้ยบเหมือนงานจากจักรปักคอมพิวเตอร์ พอเจองาน

ที่ชอบก็เลยลองออกแบบเองแล้วก็ปักเอง ส่วนกระเป๋าก็ลองตัดเองเย็บเองไม่ได้เรียนที่ไหน แต่เพิ่งเริ่ม

สร้างเป็นแบรนด์ Tanpopo ประมาณ 2 ปี โดยหลังจากทีท่�างานจนมปีระสบการณ์มากขึน้ พอจะรูแ้นวทาง

การท�าการตลาดออนไลน์ การจัดการเพจ ประกอบกับถ้าท�างานไปด้วยแล้วท�างานปักไปด้วยก็จะท�าได้

ไม่เต็มที่ เลยตัดสินใจออกมาท�าเต็มตัว ซึ่งก็ไม่เสียดายนะ เพราะรายได้จากการท�า Tanpopo เยอะกว่า

เงินเดือนที่ท�าอยู่ แม้ตอนแรกๆ จะกังวลบ้าง แต่พอเราลงมือท�าจริงจังมันก็ไปได้ดีทีเดียว”

 ความโดดเด่นในงานปักผ้าของสุดาภา ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบลวดลายเองเท่านั้น แต่เป็นเพราะ

เธอเน้นการท�า Customize แบบตามใจลูกค้าสุดๆ โดยลูกค้าสามารถเลือกลาย สี ขนาดกระเป๋าได้ และ

นอกจากกระเป๋าผ้าปักแล้ว สุดาภายังเปิดเวิร์กช็อปสอนการปักผ้าร่วมกับ Co-Working Space หลายที่

ควบคู่กันไป ซึ่งการเปิดเวิร์กช็อปนี้เธอยอมรับว่าท�าให้คนรู้จักแบรนด์ Tanpopo มากยิ่งขึ้น แต่กระนั้น

ด้วยข้อจ�ากัดของการรับออร์เดอร์ลูกค้าเพราะเธอจะลงมือท�าทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด ฉะนั้นหากมี

ลูกค้ามาพร้อมๆ กันหลายราย ก็จะต้องถามลูกค้าก่อนเสมอว่าสามารถรอได้หรือไม่ 

“สมมติเดือนนี้มีเทศกาลเดือนแห่งความรัก ก็จะออกแบบเป็นลายดอกไม้โทนสีชมพู โพสต์บนเพจ     

ถ้าใครชอบลายนี้ก็จะสามารถสั่งปักได้เลย เป็นพรีออร์เดอร์ หรือถ้าอยากได้ลายอื่นที่เคยออกแบบไว้     

หรืออยากให้ลดเพิ่มลายตรงไหนก็ได้ ระบุได้หมด สี กระเป๋า ลาย เรารับเป็น Customize ซึ่งรู้สึกว่าส่วน

ใหญ่คนชอบ Customize มากกว่า ทีนี้การท�า Customize ก็จะมีรายละเอียดเยอะต้องมีการคุยกับลูกค้า 

เราก็จะเป็นคนคุยเองเพราะคิดว่าการบริการลูกค้าเองตอบลูกค้าเองจะเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า ทีนี้บางที

ราคาอย่างใบเลก็เกอืบ 500 บาท มวียัรุน่มาสัง่เราก็จะแนะน�าไปเลยว่าอย่าใส่รายละเอยีดเยอะมาก เพราะ

ยิ่งลายเยอะราคาก็ยิ่งแพง ก็จะถามเขามีงบอยู่เท่าไหร่ แล้วเราจะท�าตามให้ อาจจะตกแต่งน้อยลงหน่อย

ก็อยู่ที่การตกลงกัน นอกเหนือการท�า Customize แล้วก็จะมีกระเป๋าปักลายที่ออกแบบเองด้วย อันนั้น   

จะไปฝากวางขายที่ร้าน Happening”

การเน้นลูกค้าแบบ Customize ท�าให้สุดาภาเลือกที่จะไม่ไปออกบู๊ธใน Flea Market แต่ใช้ช่องทาง

ออนไลน์ในการท�าการตลาดมากกว่า โดยเวลาท�าโฆษณาออนไลน์เธอจะเลือกโฟกัสกลุ่มเป้าหมาย         

แบบเจาะจง อายุ จังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจต้องระบุให้ชัดเจน ไม่ใช่การหว่านกลุ่มเป้าหมาย 

กว้างๆ ไปทั่วจึงจะได้ผล 

เนื่องจากงานปักผ้าเป็นงานคราฟต์ ท�าให้ราคาค่อนข้างสูงส�าหรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น อีกทั้งต้องใช้เวลา 

ท�าให้ไม่สามารถท�าได้คราวละจ�านวนมากๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายตลาดไปกลุ่มวัยรุ่นและสามารถท�า

โปรดักต์ที่สามารถผลิตซ�้าได้ เธอจึงแตกไลน์โปรดักต์ออกไปเป็น โปสต์การ์ด สติกเกอร์ สมุดโน้ต           

โดยการสร้างคาแร็กเตอร์เด็กผู้หญิง Tanpopo ขึ้นมาเป็นแมสคอต 

“ถ้าเป็นสินค้า โปสต์การ์ด สติกเกอร์ ราคาไม่แพงก็จะขายกลุ่มวัยรุ่นได้ง่าย โดยแม้จะมีสินค้า        

หลายอย่างแตกต่างกันแต่มีจุดร่วมเดียวกันคือ มีน้อง Tanpopo ท่ีเราสร้างคาแร็กเตอร์ขึ้นมา ซ่ึงด้วย

ความน่ารักของน้อง Tanpopo ทุกคนจะชอบแมสคอตนี้ การท�าโปสเตอร์ก็ผลิตซ�้าได้ง่ายกว่า ก็จะช่วย

ท�าให้เราโตได้ นอกจากน้ี ก�าลังคิดท่ีจะออกแบบลายผ้าเอง แล้วเอามาท�าเป็นกระเป๋า เพื่อผ่อนแรง       

ตัวเองอีกด้วย” สุดาภาพูดถึงโปรดักต์ใหม่ๆ ที่เธอวางแผนจะพัฒนาขึ้นในเร็วๆ นี้ 

เพราะงานปักผ้าเป็นงานที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวเอง

และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลงานปักผ้าบนกระเป๋าที่มาจากฝีมือล้วนๆ แล้ว

ต้องไม่พลาดกระเป๋าปักลวดลายต่างๆ ของ เจน-สุดาภา เคารพไทย
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ด้วยการเพิ่มขึ้นของ Startup อย่างรวดเร็วในทุกวันนี้    

หากไม่อยากหายไปจากสารบบมาดู 4 ข้อผิดพลาดที่            

คนท�าธุรกิจดาวรุ่งนี้ไม่ควรท�ากัน 

รีบร้อนท�ำทุกอย่ำงด้วยตัวเอง

 ด้วยประสบการณ์และความช�านาญทีม่ใีนด้านใดด้านหนึง่

จะเป็นตัวผลักดันให้เจ้าของธุรกิจ Startup เข้าไปท�าหน้าที่

ทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

ทีส่ดุ ซึง่อาจจะดแีค่ช่วงแรกเท่านัน้แต่ไม่กีเ่ดอืนให้หลงัภาวะน้ี

จะน�าไปสู่การเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องจ่ายหนักได้เลยทีเดียว 

ดงันัน้ การบรหิารท่ีดีต้องรูจ้กักระจายงาน ใช้คนให้เหมาะสม

กับความสามารถและวางคนให้ถูกกับต�าแหน่ง

ไม่ท�ำควำมรู้จักลูกค้ำ

 หากไม่ยอมสละเวลาในการเรียนรู้ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า และ

พฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว รับรองว่าบริการหรือโปรดักต์นั้น        

ต้องถกูกลืนหายไปอย่างแน่นอน เพราะฉะนัน้การท�าวจิยัตลาดจงึมี

ความจ�าเป็นอย่างมากในการท�าธุรกิจเพื่อที่จะน�าเสนอสินค้า และ

บรกิารท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างแท้จรงิ

ยึดติดกับค�ำว่ำล้มเหลว 

เมือ่การท�าธุรกิจ Startup ไม่ใช่เร่ืองง่ายจึงมคีวามเป็นไปได้ท่ีจะ

ล้มเหลว แต่การบรหิารจัดการความเสีย่งด้วยการมทีศันคตทิีด่ ีและ

แผนส�ารองในการแก้ไข โดยอาจผ่านทางการทบทวนตัวเอง ระดม

ความคิดกับเหล่าพนักงาน หาไอเดียใหม่ๆ จะช่วย                

พลกิสถานการณ์ได้ อย่าลมืว่าการเตบิโตทีเ่รว็ขึน้กต้็องใช้ความ

เสี่ยงสูง และความเสี่ยงที่สูงข้ึนก็จะท�าให้เกิดความล้มเหลว    

ที่มากขึ้น และการเรียนรู้จากความล้มเหลวก็จะท�าให้ประสบ

ความส�าเร็จได้มากขึ้น 

ไม่รักษำควำมส�ำเร็จที่ได้

เป็นเรือ่งยากทีจ่ะท�าธรุกิจแล้วประสบความส�าเรจ็ในระยะ

เวลาอนัสัน้ แต่สิง่ทีย่ากย่ิงกว่าคอื หลงัจากประสบความส�าเรจ็

แล้วจะต้องรักษาความส�าเร็จนั้นไว้ให้ได้ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจ

จึงควรเดินหน้าอย่างมีสติ รอบคอบ ไม่ควรถอยเมื่อรู้สึกท้อ 

ต้องปรับตัวอยู่เสมอและอย่าทิ้งความคิดสร้างสรรค์ที่มี 

Text : กองบรรณาธิการ / Photo :  Vipa Vadi

Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ

ThaiRun เป็น Startup สัญชาติไทยท่ีใช้ Big Data และ        

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาบริหารจัดการแข่งขันงานวิ่งของไทย 

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี Face X ระบบค้นหาใบหน้า (Face 

Search) และ ระบบจดจ�าใบหน้า (Image Recognition) ภายใน

เสี้ยววินาที  

สิ่งท่ี ThaiRun ท�าคือ จากเดิมที่มีแค่การค้นหาภาพโดยใช้

หมายเลขประจ�าตัวผู้วิ่ง (BIB) เพื่อหาภาพที่ถูกใจ แต่เมื่อมีการน�า

เทคโนโลย ีFace X มาให้บรกิารในรปูแพลตฟอร์ม Photo.Thai.Run 

ทีช่่างภาพงานวิง่จะใช้เป็นแหล่งอพัโหลดภาพทีถ่่ายนกัวิง่แต่ละราย

ในงาน นักวิ่งที่ต้องการค้นหาภาพตัวเอง เพียงแค่ดาวน์โหลดภาพ

ตัวเองใส่เข้าไปในระบบ แล้วระบบจะหาภาพจากใบหน้าใกล้เคียง    

รศ.ดร.บญุญฤทธ์ิ อยุยานนวาระ CEO บรษัิท ไทยดอทรนั จ�ากดั 

อธิบายว่า เทคโนโลยี Face X สามารถแบ่งเป็น 1.Face Search 

เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ Image Processing หรือการประมวลหา

ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นย�า เพื่อช่วยอ�านวยความ

สะดวกในการค้นหาภาพถ่ายของนักวิ่ง โดยระบบ Face Search 

เป็นระบบการค้นหาภาพจากใบหน้า เพียงโหลดภาพใบหน้าของตน

ลงในระบบ ระบบจะค้นหาภาพจากใบหน้าใกล้เคียง โดยมีความ

แม่นย�าสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ และ 2.Face ID เป็นเทคโนโลยีระบบ

การจดจ�าใบหน้า เพื่อน�ามาช่วยในการตรวจสอบยืนยันบุคคลของ

นักวิ่งว่าเป็นคนเดียวกันตามกฎของ IAAF โดยระบบ Face ID จะ

มกีารบนัทึกประวตัขิองนกัวิง่ทีร่ะบไุว้ในใบสมคัร สถติกิารวิง่ มกีาร

เก็บข้อมูลนักว่ิงตั้งแต่การสมัครด้วยใบหน้า การรับ BIB และการ 

Check In ทีท่กุอย่างเป็นดจิิทลัทัง้หมด ซึง่หากกรณทีีผู่ว้ิง่เกิดอาการ

บาดเจ็บก็สามารถดึงประวัติทางการแพทย์ การแพ้ยาต่างๆ ของ

นักวิ่งเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที

ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมวิ่งเติบโตอย่างมาก โดย

เฉพาะในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา มีงานวิ่งมากกว่า 1,000 งานต่อ

สัปดาห์ มีช่างภาพส่งรูปเข้าแพลตฟอร์มเพื่อขายถึง 800,000 ภาพ 

และมกีารซือ้-ขายรปูเกิดขึน้ 5 เปอร์เซน็ต์ หรอื 40,000 รปูต่อสปัดาห์ 

โดยปัจจุบันมีภาพถ่ายในระบบกว่า 3 ล้านภาพ และคาดว่าปี พ.ศ.

2562 จะมีกิจกรรมวิ่งอยู่ที่ราว 1,200 งาน 

ส�าหรับแผนธุรกิจในอนาคต กมล สิริชัน Co-Founder บอกว่า 

ระบบ Face X ก�าลังเริ่มน�าไปใช้ยกระดับงานวิ่งมาราธอนในด้าน

อื่น เช่น การรักษาความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ท่ีมีคน

จ�านวนมาก เช่น งานคอนเสร์ิต งานรบัปรญิญา หรอืงานในเหตกุารณ์

ส�าคัญต่างๆ ที่ส�าคัญคือ การขยายแพลตฟอร์มไปสู่ต่างประเทศ 

เพราะงานวิ่งมาราธอนถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของโลก  

แผนการขยายไปต่างประเทศนี้ ท�าให้ ThaiRun ตั้งใจที่จะเปิด

ระดมทุนในรอบซีรีส์ A ในช่วงเดือนมีนาคม หลังจากที่ได้รับเงิน

ลงทนุจาก Angle ในช่วงทีผ่่านมา และต้ังเป้าหมายว่า ปี พ.ศ.2563 

จะ Exit ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

ช่วยค้นภำพนักวิ่งได้รวดเร็ว

เทคโนโลยี

กิจกรรมฮอตฮิตในเวลานี้

คงไม่พ้นงานวิ่งมาราธอนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา

มีกิจกรรมวิ่งมากกว่า 1,000 งาน

กับข้อผิดพลำดที่ Startup ควรเลี่ยง

ปิดประตูตำย
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พบกับพ็อกเกตบุ๊กของสำ�นักพิมพ์ Pannbooks ได้ต�มร้�นซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  

คิโนะคูนิยะ ร้�นน�ยอินทร์ และร้�นหนังสือชั้นนำ�ทั่วไป หรือสอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณสุชันษา โทร. 0-2270-1123-4 www.facebook.com/pannbooks



นอกเหนือจากการออกก�าลังกาย ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ร่างกายฟิต มีพลัง และ
พร้อมสู่การด�าเนินกิจกรรมในแต่ละวันคือ การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่มี
อะไรที่เครียดไปกว่าการล้มตัวลงบนท่ีนอนแล้วได้แต่มองดูเพดานเพราะข่มตา
ไม่หลับ ส�าหรับคนที่อยู่คนเดียว วันนี้มีเทคนิคการนวดตัวเองที่อาจท�าให้นอน
หลับสบายมาฝาก 3 อวัยวะร่างกายที่เราสามารถนวดด้วยตัวเองประกอบด้วย

นวดหน้า

การนวดใบหน้าเบาๆ ไม่เพยีงกระตุน้การสร้างคอลลาเจนและท�าให้เลอืดลม
ไหลเวียนดี ยังท�าให้รู้สึกสงบผ่อนคลาย แต่ต้องระวังนิดหนึ่งส�าหรับผู้ที่มีผิว
บอบบาง การนวดหน้าจงึไม่ควรใช้เวลานานเกนิ 20 นาที วิธกีารคอื 1) ใช้ปลายนิว้
จากมือสองข้างไล้เบาๆ จากหน้าผากลงมาที่ด้านข้างใบหน้าจนถึงคาง 2)  
จากหน้าผาก ไล้ลงมาที่ปลายจมูก 3) หลับตาแล้วใช้ปลายนิ้วลูบจากหัวตาไป
หางตาทัง้บนเปลอืกตาและใต้ตา 4) ปลายนิว้แตะขมบัแล้วลบูตามแนวขากรรไกร
ให้ชิดใบหูที่สุด 5) คลึงบริเวณขมับ 6) นวดบริเวณคางแล้วไล้ขึ้นไปยังกราม 
ท�าท่าละไม่กี่ครั้ง เน้นว่าเบาๆ ก็พอ

นวดศีรษะ

เป็นศาสตร์แพทย์แผนจนีโบราณทีเ่ป็นการนวดเพือ่ปรบัสมดลุพลงัหยนิ-หยาง
ในร่างกาย วิธีการคือ 1) ใช้นิ้วกลางกดและคลึงเบาๆ บริเวณกลางกระหม่อม
ซึ่งเป็นจุดที่อ่อนที่สุดประมาณ 100 ครั้ง 2) ใช้ปลายนิ้วกลางนวดทั่วคิ้ว 30-50 
ครั้ง 3) หลับตาแล้วใช้ปลายน้ิวช้ีนวดเปลือกตาบริเวณหัวไปหางตา จากน้ัน
เปลีย่นไปท�าบรเิวณใต้ตา 4) ถูมอืจนฝ่ามอืเกิดความร้อน แล้วใช้ฝ่ามอืนัน้ประคบ
ที่เปลือกตานาน 1 นาที จากนั้นคลึงเบาๆ รอบดวงตา 10 ครั้งเป็นอันเสร็จสิ้น

นวดเท้า

เป็นที่ทราบกันว่าเท้าเป็นศูนย์รวมประสาทมากถึง 15,000 จุด การนวดเท้า
จงึช่วยกระตุน้ประสาทเหล่านัน้ และส่งผลไปทัว่ร่างกาย การนวดเท้าเป็นศาสตร์
แพทย์แผนจีนโบราณเช่นกัน วิธีการมีดังต่อไปนี้ 1) ลูบไปทั่วเท้า จะคลึง บีบ 
หรือกดก็ได้ถ้าท�าให้รู้สึกดี กดบริเวณกลางฝ่าเท้าค้างไว้ครั้งละ 5-10 วินาที 2) 
กรีดนิ้วหัวแม่มือไปตามร่องกลางฝ่าเท้าจากส้นเท้าขึ้นไปยังหัวแม่เท้า 3) ย้อน
กลับไปท�าข้อ 1 ซ�้า โดยกดกลางฝ่าเท้านิ่งๆ 5-10 วินาที ถ้าจะให้ดี ก่อนนวด 
ควรแช่เท้าในน�า้อุน่ผสมน�า้มนัหอมระเหยกลิน่ลาเวนเดอร์หรอืกลิน่ทีช่อบ นอกจาก
ท�าให้ผ่อนคลาย ยังท�าให้เท้านุ่มชุ่มชื้นขึ้น

ส�าหรบัคนท่ีนอนไม่หลบั ลองน�าเทคนคินีไ้ปใช้ด ูแต่อย่าลมืว่าการจะนอนหลบั
หรือไม่ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั หากทดลองนวดแล้วไม่ดขีึน้ อาจจะต้องมองหาสาเหตุ
อืน่ เช่น อารมณ์ เครียดหรอืกังวลหรอืไม่ สภาพแวดล้อมในห้องนอน แสง เสยีง 
ความสะอาดของเคร่ืองนอน อยู่ในสภาพพร้อมแค่ไหน อาหารการกินก็มีส่วน 
เครื่องดื่มกาเฟอีนควรงดอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเข้านอน หากท�าทุกทางแล้ว    
ก็ยังเหมือนเดิม แนะน�าพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุแท้จริงจะได้แก้ที่ต้นเหตุ 

Good life
fit & fab

Text : น�้ำค้ำง

สาวๆ หลายคนเวลาไปไหนมาไหนโดยเฉพาะเดนิทางไปต่างจังหวดัหรือต่างประเทศ ในกระเป๋าถือ

มักอัดแน่นไปด้วยข้าวของที่คิดว่าได้ใช้แน่ๆ กลายเป็นเส้นบางๆ ที่ก้ันระหว่าง “บ้าหอบฟาง”        

กบั “การเตรยีมพร้อม” การต้องแบกกระเป๋าหนกัอึง้ไปไหนมาไหน นอกจากไม่คล่องตวัยงัส่งผลต่อ

การทรงตัวและกระดูกสันหลังอีกด้วย วิธีการเลือกของลงในกระเป๋า สิ่งส�าคัญคือมีความกะทัดรัด 

และสารพัดประโยชน์ ไปดูกันว่า 12 ของใช้ที่ควรติดกระเป๋ามีอะไรบ้าง

เ พื่ อ ก า ร น อ น

ที่สาวๆ ควรมีติดกระเป๋า

ของใช้

ทชิชหู่อเลก็ นอกจากเชด็ท�าความสะอาด ยงัใช้ปิดปากปิดจมกูแทน Mask ยามฉกุเฉนิ เช่น 

แพ้ฝุ่นละออง หรือเกสรดอกไม้ หากเป็นไปได้ ให้พกทั้งทิชชูแห้งและเปียก แต่ถ้าต้องเลือก

เพียงสิ่งเดียว ทิชชูแห้งใช้งานได้มากกว่า 

วาสลีนกระปุกมินิ นอกจากใช้แทนลิปบาล์มทาปาก ยังทาขอบเล็บที่หนังหลุดลุ่ยให้อ่อน

นุ่ม หรือจะใช้แก้ขัดเช็ดเครื่องส�าอางออกจากใบหน้าก็ยังได้

เจลท�าความสะอาดมือ แค่หลอดหรือขวดเล็กๆ ก็พอ ในกรณีที่ไม่มีน�้าให้ล้างมือ เช่น     

หลังออกจากโรงพยาบาล หลังโหนรถเมล์ รถไฟฟ้า เจลแบบน้ีก็พอช่วยได้เพราะสามารถ    

ฆ่าเชื้อโรคได้ระดับหนึ่ง

ยางรัดผม ติดกระเป๋าไว้สักเส้นสองเส้น เผื่อเจอลมแรง หรือท�ากิจกรรมท่ีต้องการ          

ความคล่องตัวจะได้ใช้รัดผม ส�าหรับคนผมสั้น ก็ให้หากิ๊บติดผมเก็บไว้ในกระเป๋าแทน

ของว่างแก้หวิและขวดน�า้ แนะน�าว่าเป็น Healthy Snack ประเภทโปรตนี เช่น ถ่ัวเมล็ดแห้ง 

เช่น อลัมอนด์ พกใส่คอนเทนเนอร์เลก็ๆ สกั 1 ก�ามือ พร้อมผลไม้แห้ง อย่างลูกเกด แอพริคอต 

รับประทานคู่กันท�าให้อิ่มท้องได้ ส่วนน�้าดื่มควรมีไว้แก้อาการร่างกายขาดน�้า

นามบัตร เราไม่รู้หรอกว่าอาจจะพบเจอใครบ้าง จับพลัดจับผลูไปเจอที่มีความเป็นไปได้ว่า

จะติดต่อกัน เอื้อประโยชน์กันในอนาคต สามารถควักนามบัตรออกมาแจกเลยก็สะดวกดี

หมากฝรั่งหรือลูกอมดับกลิ่นปาก เพิ่มความมั่นใจหลังมื้ออาหาร 

พาราเซตามอลสักแผงเผื่อไว้ สรรพคุณค่อนข้างกว้างแก้ปวดลดไข้และตัวร้อน บรรเทา

อาการปวดทุกชนิด 

หูฟัง ไว้ฟังเพลง ดคูลปิฆ่าเวลายามเดนิทาง หรอืระหว่างรอจะได้ไม่รบกวนคนรอบข้าง หรอื

ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเสวนากับใคร ก็แค่เสียบหูฟังแล้วดิ่งอยู่ในโลกของตัวเอง

แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผล อุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เกิดได้ทุกเมื่อ การมีพลาสเตอร์ในกระเป๋า

ไม่กี่อัน ช่วยแก้วิกฤตได้

แบตเตอร่ีส�ารอง ไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าแบตเตอรี่มือถือหมดแล้วต้องขาดการติดต่อ

สื่อสาร เพาเวอร์แบงก์จึงเป็นอีกอย่างที่ขาดไม่ได้

ผ้าอนามัย พกไว้แม้ไม่ได้ใช้ เปิดโอกาสให้เราได้แสดงน�้าใจในกรณีเจอใครที่ต้องการ         

ใช้แบบฉุกเฉิน การเอื้อเฟื้อผู้อื่นจะท�าให้ได้ความรู้สึกดีๆ กลับมา 
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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 แขวงพญาไท 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

• A10 Café & Co-Working Space
• Airport Rail Link
พญาไท / มักกะสัน / หัวหมาก / รามค�าแหง

• BANN KAFAÉ  
ซ.ท่าข้าม 24 

• 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

• Hubba
SIAM DISCOVERY / เอกมัย  / 

สีลม

• I-hin Cafe  
ซ.ลาดกระบัง 46/3

• INN-Office Coworking Space 
โครงการ AQUA  สะพานควาย

• Gil Coffee  
อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Lord of Coffee  

รามฯ164  / รามฯ112 / รามฯ160  

• Mezzo
• MhakBuri Station  
ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• 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

• 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

• 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

• PAPER PLANE CAFÉ
• Me Ice cream
• The Marble
นครปฐม

• Pak Pink Bistro
นครสวรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee
พิจิตร

• โรสกาแฟสด

พิษณุโลก

• Caffe’ine
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
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

Where to Find
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Eating Out Text : Duckkiez / Photo : Vipa Vadi

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 เอื้อศักดิ์ชัย  

ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ จาก Brand Matter Plan Company

SS065009BO     260X272.5     1/2/62

ฮ่ัว เซ่ง ฮง
ไม่ต้องบินไปจีนก็ได้ลิ้มรสอาหารจีนดั้งเดิม

ฮ่ัว เซ่ง ฮง ร้านอาหารจีนเจ้าดังจากเยาวราชท่ีเปิดมาต้ังแต่ปี           

พ.ศ.2499 อาหารท่ีเสิร์ฟเป็นสไตล์แต้จ๋ิว ทุกเมนูปรุงโดยเชฟที่มาก

ประสบการณ์ในการท�าอาหารจีน ร้านตกแต่งในสไตล์คอนเทมโฟราร่ี     

ผสมผสานความเป็นจีนสมัยเก่าและสมัยใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว     

จุดเด่นของร้านที่นอกจากอาหารจีนรสดั้งเดิมคือ โต๊ะกลมส�าหรับรองรับ

ลูกค้าประเภทครอบครัว

ปูผัดผงกะหรี่ ปูเกรดดี ตัวใหญ่ เนื้อแน่น ผัดกับผงกะหรี่สูตรเฉพาะ

ของทางร้าน จานนี้รสกลมกล่อม หอมเครื่องเทศ แต่ไม่กลบกลิ่นปู   

กระเพาะปลาน�้าแดง กินแล้วไม่อ้วนเพราะเป็นสูตรไร้มัน น�้าซุปเหนียว

เข้มข้น เค่ียวใหม่ทุกวัน หม่ีกระเฉดกุ้ง เมนูขายดีส�าหรับลูกค้าคนไทย     

กุ้งตัวโต มันกุ้ง หัวไชโป๊ เห็ดหอม และกระเฉดผัดกับเส้นหมี่ที่ลวกจนนิ่ม 

รสชาติเผ็ดน�า เหมาะอย่างย่ิงท่ีจะส่ังมาเป็นเมนูตัดเลี่ยน และ หม้อไฟ    

แจงกีสข่านหมู เหมาะส�าหรับรับประทานในช่วงฤดูหนาว เพราะน�้าซุป    

มีรสชาติเผ็ดร้อนจากสมุนไพรจีนกว่า 20 ชนิด เสิร์ฟพร้อมชุดผัก            

และหมูสไลด์เกรดพิเศษ

บัวลอยน�้าขิง เมนูของหวานขึ้นชื่อที่ต้องสั่งมาปิดท้ายมื้ออาหาร     

บัวลอยไส้งาด�าลูกโตเสิร์ฟในน�้าขิงจากขิงแก่สดต้มนานกว่า 2 ชั่วโมง

ชั้น 6 เซ็นทรัลเวิลด์ (หน้า ZEN)
 0-2646-1043
 www.huasenghong.co.th
 huasenghong
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ถ้ายังเคยชินกับประสบการณ์การใช้บริการธนาคารแบบเดิม

อย่างการเดินทางไปที่สาขาเพื่อท�าธุรกรรมทางการเงิน

อยากบอกว่าลืมประสบการณ์นั้นไปได้เลย

เมื่อ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

เปิดตัวสาขาต้นแบบแนวคิดใหม่อย่าง TMB Experience

ให้ผู้ประกอบการใช้อวตารแทนตัว

เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับ

ความต้องการในแต่ละช่วงธุรกิจด้วยตนเอง

สาขารูปแบบใหม่ ชวน SME สร้างอวตารค้นหาตัวตนด้านการเงิน

ปัจจุบันเปิดให้บริการ 2 สาขา
ได้แก่ สาขาไอคอน สยาม และสาขายูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม

  www.tmbbank.com

TMB Experience สาขาบริการรูปแบบใหม่ล่าสุดท่ีให้บริการแบบไร้รอยต่อ เน้นสร้างประสบการณ์ใหม่ที่น�าเทคโนโลยีดิจิทัล     

มาใช้น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์และตรงใจมากขึ้น มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้น และมีท่ีปรึกษาด้าน        

การลงทุนส่วนตัวจากทีม TMB ADVISORY คอยแนะน�าการลงทุนที่เหมาะสมได้ทันที

สาขาบริการนีอ้อกแบบภายใต้คอนเซปต์ Glass House เพือ่สือ่ถงึความตัง้ใจจรงิของทเีอม็บทีีเ่ป็นสถาบนัการเงนิทีค่อยดแูลรกัษา

การเงินของลูกค้าให้ปลอดภัยและเติบโตงอกงามอย่างคุ้มค่าที่สุด ผู้ประกอบการจะได้ท�าความรู้จักกับผลิตภัณฑ์และบริการ            

ด้านการเงนิต่างๆ ของธนาคาร รวมถงึท�าความเข้าใจในเร่ืองการเงนิได้ง่ายและสนกุขึน้ผ่านการน�าเสนอในรปูแบบของ Edutainment

ในส่วนของพื้นที่ให้บริการภายใน TMB Experience แบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้

Welcome และ Engage Zone พื้นที่ด้านหน้าของสาขาที่ถูกออกแบบให้โล่ง โปร่งใส และดูสบายตา มีการน�าจอและกระจก    

มาใช้เป็นสื่อให้ข้อมูล รวมทั้งมัลติมีเดียต่างๆ ที่ช่วยให้การบริการมีความน่าสนใจและตื่นเต้นยิ่งขึ้น ไฮไลท์โซนนี้อยู่ที่ Welcome 

Zone จุดเริ่มต้นของประสบการณ์การค้นหาตัวตนทางการเงินด้วยตนเองในรูปแบบอวตาร

Need Zone พื้นท่ีที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว โดยต้องน�า QR Code ที่ได้จากการสร้างอวตารมาเปิดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์       

และบริการด้านการเงนิทีต่รงตามลกัษณะอวตารของตนเอง โดยผูป้ระกอบการ SME จะได้รบัค�าแนะน�าในบรกิารจาก MORE Growth 

for SMEs Station ซึ่งมีกลุ่มอวตาร 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.SME 4.0 ผู้ประกอบที่ต้องการความง่ายและสะดวกสบาย 2.นักธุรกิจมือทอง     

ผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ และ 3.นักธุรกิจมือโปร ผู้ประกอบการที่มีความเติบโตและมั่นคง

Advisory Zone พื้นท่ีส่วนตัวแต่ไม่ชวนให้รู้สึกอึดอัด ส�าหรับให้ค�าปรึกษาด้านการเงินทั่วไป และพื้นที่ห้องปิด เพื่อใช้ส�าหรับ    

การพูดคุย หรือ Video Conference ปรึกษาด้านการเงินกับผู้เชี่ยวชาญ ส�าหรับผู้ประกอบการ SME สามารถเข้ารับค�าแนะน�าทั่วไป 

หรือ TMB BIZ ADVISORY กับผู้เชี่ยวชาญด้าน SME โดยตรง นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังดัดแปลงเป็นห้องจัดประชุม อบรม และ

สัมมนาต่างๆ ได้อีกด้วย

Transaction Zone พื้นที่ให้บริการธุรกรรมต่างๆ อาทิ ฝาก ถอน โอน จ่ายส�าหรับลูกค้าทั่วไป

TMB Experience ไม่เพียงเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีต่อการเข้าใช้บริการธนาคารไปโดยสิ้นเชิงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ลูกค้าได้รู้จัก

กับตัวตนทางการเงินที่เหมาะสมกับตนเองด้วย 
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Text : กองบรรณาธิการ / Photo : Vipa Vadi

เสาะหาเรื่องดีๆ ที่ซ่อนอยู่ของ
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ทะเลขึ้นเป็นจ�ำนวนมำกสมกับชื่อเตยงำม และเมื่อมองจำกชำยฝั่ง

ไกลออกไปก็จะเห็นเกำะไก่เตี้ย ซึ่งเป็นจุดอนุรักษ์ธรรมชำติ และ

แนวปะกำรงั ด้วยบรรยำกำศทีเ่ยน็สบำยหำดเตยงำมเลยได้ต้อนรบั      

นักท่องเที่ยวตลอดเวลำ 

หำกอยำกหำชำยหำดที่ปูเสื่อปิกนิกก็ต้องที่นี่ หาดนางร�า และ 

หาดนางรอง เป็นชำยหำดที่อยู่ติดกัน ทั้งสองหำดเป็นสถำนที่       

ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมำกในสัตหีบ ดังนั้น ขอบอกเลยว่ำ ที่นี่

มีนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมหำศำล มองไปทำงไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยว

เต็มหำดกันเลยทีเดียวทั้งชำวต่ำงชำติและคนไทย ที่มำเล่นน�้ำ         

นั่งเล่น ปูเสื่อปิกนิกกินข้ำวชมวิวทะเลสวยๆ กันเป็นครอบครัว  

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สถำนที่ท่องเที่ยว           

เชงิอนรัุกษ์แห่งน้ี เป็นส่วนหนึง่ของกองทพัเรอืสตัหบี เพือ่เฝ้ำอนรุกัษ์

พนัธุเ์ต่ำทะเล ท่ีน่ีจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ ด้วยกนัคือ นิทรรศกำร

เกี่ยวกับเต่ำทะเล และโซนบ่อเต่ำ โดยภำยในอำคำรทรงเต่ำ จะมี

นิทรรศกำรให้ควำมรู้วงจรชีวิต ชนิด และสำยพันธุ์ต่ำงๆ ของเต่ำ 

ขณะที่โซนด้ำนนอกจะเป็นโซนบ่อเต่ำ ซึ่งจะมีตั้งแต่เต่ำตัวเล็กๆ     

ไปจนถึงเต่ำตัวใหญ่มำกๆ แหวกว่ำยในบ่อเต่ำคอยอวดโฉม             

แก่ผู้มำเยือน นอกจำกนี้ ยังมีบ่ออนุบำลเต่ำที่นักท่องเที่ยวสำมำรถ

ชมเจ้ำเต่ำตัวน้อยอีกด้วย

เดินเล่นเพลินๆ ย่านตลาดเก่านาเกลือ  

ขึ้นชื่อว่ำนำเกลือ แต่แท้จริงแล้วไม่มีเกลือหรอกนะ แล้วก็ไม่ได้

มีอะไรเกี่ยวข้องกับกำรท�ำนำเกลือ แต่ที่มีชื่อนี้ ว่ำกันว่ำ มำจำก      

ค�ำว่ำน่ำกลัว เพรำะเดิมทีบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่เงียบมีต้นไม้ใหญ่      

เป็นป่ำช้ำ และบ้ำงกว่็ำมำจำกชือ่ของใบพดัเรือส�ำเภำ เรยีกว่ำ นำกัว๋ 

ก่อนที่จะค่อยๆ เพี้ยนกลำยมำเป็นนำเกลือนั่นเอง  

ย่ำนตลำดเก่ำนำเกลอืเป็นชมุชนเลก็  ๆในอ�ำเภอบำงละมงุ จงัหวดั

ชลบุรี ที่มีอำยุกว่ำ 100 ปี แต่ก่อนเป็นชุมชนที่มีกำรซื้อ-ขำย         

สินค้ำกนัขวกัไขว่ แต่ครัน้เมือ่ยคุสมัยเปล่ียนผ่ำนควำมคกึคกักค่็อยๆ 

เลือนหำยเหลือเพียงตลำด บ้ำนเรือนที่ยังคงอยู่ และกลำยเป็น        

ที่เที่ยวส�ำหรับคนที่หลงเสน่ห์ควำมเป็นชุมชนเก่ำแก่ 

กำรมำเที่ยวตลำดเก่ำนำเกลือ หลำยคนอยำกมำดูควำมเก่ำแก่

กำรเดินทำงมำชลบุรีครั้งน้ี จึงเป็นกำรเดินทำงที่จะไปสัมผัส    

วิถีชีวิตของ 2 ชุมชน คือ ชุมชนนำเกลือ ในย่ำนตลำดเก่ำ และ

ชุมชนบำงเสร่ หมู่บ้ำนประมงเล็กๆ ท่ีเงียบสงบ ไปจนถึงสัตหีบ      

ที่ซึ่งไปแค่ที่เดียวแต่มีหลำยจุดให้ได้เช็กอิน   

สัตหีบมาที่เดียว เที่ยวได้ครบ

หำกพูดถึงสัตหีบภำพจ�ำที่เรำจะนึกถึงคือ เมืองแห่งฐำนทัพเรือ 

ที่มีสถำนที่ท่องเที่ยวทำงทะเลอยู่หลำยแห่งให้เรำได้ท่องเที่ยว           

ที่ส�ำคัญคือ เดินทำงมำเที่ยวสัตหีบนั้นแสนง่ำย เพียงไม่กี่ชั่วโมง    

จำกกรุงเทพฯ ก็มำถึงแล้ว 

มำสตัหบีทัง้ทต้ีองไม่พลำดท่ีจะมำชมควำมยิง่ใหญ่ของเรอืหลวง

จักรีนฤเบศร เรือรบหลวงบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ล�ำแรกของกองทัพ

เรือไทย และเป็นเรือรบท่ีใหญ่ท่ีสุดของกองทัพเรือไทยท่ีจอดเทียบ

ท่ำเรือจุกเสม็ด ฐำนทัพเรือสัตหีบ ซึ่งถ้ำได้ข้ึนไปถึงส่วนช้ันบนสุด

ซึง่เป็นดำดฟ้ำเรอืกว้ำงขวำงดูสดุตำ แล้วจะเหน็ววิข้ำงบนทีอ่ลงักำร

มำกๆ มีท้องทะเลสีฟ้ำให้ถ่ำยรูปกันเพลินๆ  

ที่ท่ำเรือจุกเสม็ดนี้ยังเป็นที่ตั้งท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ หนึ่งใน

โครงกำร EEC (Eastern Economic Corridor) หรอื โครงกำรพฒันำ

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก แผนยุทธศำสตร์ภำยใต้      

ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะพัฒนำเป็นท่ำเรือส�ำหรับจอดเรือเฟอร์รี             

และเรือท่องเท่ียวท่ีทันสมัย เพื่อเชื่อมต่อจุดท่องเท่ียวระหว่ำง         

สองฝั่งทะเลอ่ำวไทย และรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรม       

ต่อเรืออีกด้วย   

ไม่ไกลจำกเรือหลวงจักรีนฤเบศรเท่ำไหร่ มีชำยหำดส�ำหรับ      

นักท่องเท่ียวท่ีไม่ชอบคนเยอะๆ น่ันคอื อ่าวดงตาลหรอืหำดดงตำล 

ที่อ่ำวดงตำลแห่งนี้จะเรียงรำยไปด้วยต้นตำล และทิวสนอยู่ตลอด

แนวชำยหำด ท�ำให้ชำยหำดร่มรื่นเป็นที่หลบร้อนได้เป็นอย่ำงดี     

โดยจุดเด่นของหำดนี้หนีไม่พ้นน�้ำทะเลใสสะอำด และเป็นสถำนที่

ฝึกซ้อมเรอืใบทีน่ยิมกนัมำก ซึง่กำรทีผู่ค้นมำเทีย่วอ่ำวดงตำลไม่มำก 

ท�ำให้เป็นอีกทำงเลือกส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบควำมสงบ

หาดเตยงาม อ่ำวนำวิกโยธิน อีกหน่ึงหำดที่นักท่องเที่ยวนิยม    

ไปนัง่ชวิชวิ รบัลมทะเลโกรกเบำๆ แน่นอนว่ำมำทีน่ี่กจ็ะเหน็ต้นเตย

หากจะตั้งหมุดหมายการท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก

เชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงจังหวัดชลบุรีอย่างแน่นอน

ไม่ว่าจะเป็นทะเลบางแสนที่ที่จะได้นั่งชายหาดเล่นน�้าชมทะเลกับครอบครัว

หรือที่พลุกพล่านแสงสีเยอะๆ อย่างพัทยา แต่จริงๆ แล้ว

เสน่ห์ของชลบุรีมีมากกว่านั้น ด้วยยังมีชุมชนบ้านเรือนตลาดเก่า

และวิถีชีวิตของคนประมงให้ได้ไปเดินชมกันแบบเพลินๆ 
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การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมอืกบั SMEThailand 

จดัแคมเปญสดุพเิศษกบั 10 ร้านกาแฟ ในกลุ่มจงัหวัด EEC. (ชลบรีุ/ระยอง/ฉะเชิงเทรา) มอบส่วนลดเมนเูคร่ืองดืม่ราคา 50.- /1แก้ว  

ส�าหรับผูท้ีเ่ดนิทางท่องเทีย่วใน 3 จงัหวัด EEC. ช่วงเดอืนมนีาคม 2562 (สินค้ามจี�านวนจ�ากดั)

ชลบรีุ

• ร้านบางพระเรือ ณ ห้วยท่าไทร โทร. 06-4424-4623

• ร้านริมเลเฮ้าส์ โทร. 08-4655-9042

• ร้านคณูคาเฟ่ โทร. 06-3223-9694

ฉะเชิงเทรา

• ร้านเรส แอนด์ โรล โทร. 08-4606-8699

• ร้านสบายนม โทร. 09-4550-5106

ระยอง

• ร้านดอลล่าร์ เฮ้าส์ โทร. 06-3324-6995

• ร้านปาฎี โทร. 08-2460-1348

• ร้านแฮปป้ี แคมเปอร์ โทร. 08-9012-7775

• ร้านธรรมมะตา สตดูโิอ คาเฟ่ โทร. 09-8435-6544

• ร้านสวนก๋ง โทร. 06-2424-5598

•	 ลูกค้าสามารถสแกน	QRcode	ท่ีหน้าร้าน 
เพื่อรับสิทธิ์สว่นลด	50.-/1	แก้ว	ส�าหรับเมนู 
เครื่องด่ืมท่ีทางร้านรว่มรายการเท่านั้น

•	 1	ท่าน	/	1	สิทธิ์	
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ขอขอบคุณ

ของชุมชนนาเกลือท่ียังคงมีกล่ินอายของตลาดเก่าจากบ้านเรือน     

ที่ตั้งเป็นทิวแถว แม้จะมีอาคารบ้านเรือนปูน แต่ก็ยังคงหลงเหลือ

บ้านไม้แบบเดิมให้เห็นอยู่บ้าง และยังคงมีภาพของการค้าขายอยู่ 

เช่น  ร้านขายของช�า ก็ยังคงหน้าตาแบบดั้งเดิม ร้านขายหนังสือ 

และร้านก๋วยเตีย๋วทีม่เีรยีงรายให้เลอืกชมิหลายร้าน นอกจากก๋วยเตีย๋ว

แล้ว ท่ีน่ียังมีของดีท่ีนักชิมไม่ควรพลาด อย่างเช่น ปากทาง            

เข้าตลาดสดเก่า จะมีร้านขนมเปียกปูนใบเตยและวุ้นใบเตย            

ร้านเขมาภิรักษ์ มรดกไทย เป็นร้านขายขนมหวาน หน้าตา               

ดูธรรมดาๆ ขายราคาไม่แพง แต่ที่โดนใจคือ ขนมที่มีกลิ่น และ

รสชาติของใบเตยจริงๆ  ถัดไปใกล้ๆ กันยังมีลูกชิ้นปลาอินทรีย์      

ป้าบล ซึ่งเป็นลูกชิ้นปลาอินทรีย์แท้เจ้าเก่าดั้งเดิม  อีกทั้งยังมี       

แจงลอนกุ้ง หรือห่อหมกย่าง ที่ปั้นกลมๆ เสียบไม้ปิ้งขายริมทาง 

พริกย่างทรงเคร่ือง  ไสไ้กไ่สห้ม ู ห่อหมกปลาทะเลผู้ใหญ่ณะ             

@บ้านนาเกลือ ซึ่งเป็นห่อหมกทะเลสูตรโบราณ ขายมาหลายสิบปี 

และข้าวเหนยีวมะม่วงคณุติว๋ร้านน้ีเก่าแก่มาก และอร่อยสมค�าร�า่ลือ 

ตั้งอยู่บริเวณตลาดลานโพธิ์ซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ใกล้ๆ กัน ซึ่งเน้นไป

ทางอาหารทะเลสดๆ และมีคนเข้ามาซื้อ-ขายกันเป็นจ�านวนมาก  

อีกหนึ่งสีสันที่แทรกอยู ่ตามซอกซอยของชุมชนนาเกลือ                

ที่นักท่องเที่ยวจะเดินหาเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก คือ กราฟิตี้ผนัง

อาคารร้านเรือน ท่ีสะท้อนเร่ืองราวและวิถีชีวิตของชุมชนนาเกลือ 

มีกระจายอยู ่ทั่วไปในหลายซอย และอีกหนึ่งหมุดหมายที่                  

นักท่องเที่ยวจะแวะเวียนถ่ายรูปคือ ที่สะพานยาวบ้านนาเกลือด้วย

เป็นจุดชมนกยาง ที่อยากจะขอแนะน�าให้ทุกคนได้ลองแวะมา      

ถ่ายรูปนก และดูพระอาทิตย์ตกกันที่นี่

ชมวิถีชุมชนวิถีประมงที่บางเสร่  

ถ้าพูดถึงหมู่บ้านประมงที่เงียบสงบในจังหวัดชลบุรี ต้องที่นี่เลย

บางเสร่ หมู่บ้านชาวประมงท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง ซึ่งหากมาเช็กอิน     

ที่บางเสร่ก็จะได้สัมผัสกับชายหาด หมู่บ้านประมง สะพานปลา         

ที่จะเดินเล่นหรือจะปั่นจักรยานชมก็ย่อมได้

ด้วยความเป็นชุมชนชาวประมงที่มีการซ้ือ-ขายอาหารทะเลมา

ยาวนาน ท�าให้ในวันนี้บางเสร่ยังคงมีความคึกคักอยู่ โดยทุกๆ วัน

ที่สะพานปลาบางเสร่จะมีเรือประมงน�า กุ้ง หอย ปู ปลา มาลงให้

ได้ซื้อ-ขายกัน ขณะที่บ้านเรือน หรือร้านรวงก็มีกลิ่นอายเฉพาะตัว

ของความเป็นชุมชนประมง ถัดไปจากสะพานปลา ก็จะเห็นร้าน

อาหารตามชายหาดให้เลอืกไปลองชมิอาหารทะเลทีท่ัง้สดและอร่อย 

ซึ่งมีหลายร้านทีเดียวที่ขึ้นชื่อในเรื่องความอร่อยและราคาไม่แพง    

และแม้ว่าหาดทรายของบางเสร่น้ันจะไม่ขาวละเอียดเหมือน     

ชายหาดอื่นๆ แต่หากต้องการความสงบเวลาไปเที่ยวทะเล ที่นี่       

ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะไม่พลุกพล่านโดยสามารถแวะมานั่งชม

บรรยากาศริมทะเลได้ และมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยที่ไปบางเสร่โดยมี

จุดหมายเพื่อเช่าเรือไปตกปลา หรือไปด�าน�้าดูปะการังใต้ทะเล       

แถวเกาะขาม 

เสน่ห์ของบางเสร่คือ บรรยากาศเรียบง่ายแบบบ้านชาวประมง

ริมทะเลที่ดูสงบเหมาะกับการพักผ่อน ท�าให้ท่ีนี่มีที่พักผุดขึ้นมา

มากมาย ทั้งโรงแรมใหญ่ บ้านพักหรูหรา  หรือเป็นโฮมเสตย์          

เล็กๆ  ที่แทรกไปตามชายทะเล เราจึงเห็นนักท่องเที่ยวเดินเล่น     

ถ่ายรูป และปั่นจักรยานเพื่อชมวิถีชีวิตชาวประมงที่เรียบง่าย         

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

การเจรจาการติดต่องานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความก้าวหน้า          
การเดินทางในการท�างานจะราบรื่น เรื่องการเงินรายได้มีเข้ามา
ให้สบายใจขึ้นบ้าง หลังจากที่การเงินติดขัดมาเรื่อยๆ ความรัก
ราบรืน่เรือ่ยๆ ไม่ได้หวอืหวาอะไร เรือ่งสขุภาพร่างกายไม่มีอะไร 
มีสุขภาพใจที่ควรดูแล มองโลกในแง่บวกเข้าไว้ดีที่สุด

การเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองดี ผู้ใหญ่เจ้านาย      
เห็นความสามารถของคุณท�าให้มีโอกาสได้โชว์ฝีมือเต็มที่ บางที
ก็อยู่ประเภทงานการกุศลบ้างก็มี การเงินยังไม่ได้ด่ังใจเข้ามา     
ก็จ่ายไป เงินที่รอจากการงานก็ช้ายืดเวลาออกไปกว่าจะได้รับ 
ความรักความหวานจืดจาง อย่าเครียดมากไปสุขภาพร่างกาย
เครียดลงกระเพาะจะท�าเหตุ

งานด่วนงานร้อนเข้ามาหาคุณให้คุณจัดการระบบระเบียบให้ดี 
ใครที่ท�างานค้างไว้รีบเคลียร์ด่วนเจ้านายก�าลังจะขอดูผลงาน     
ให้ระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ระวังค�าพูดต้ังสติให้ดี    
อย่าใจร้อน การเงินมีภาระที่หนักหนาอยู่โดยเฉพาะกับบริวาร
หรือลูก คู่รักใครที่มีความลับต่อกันระวังจะถูกเปิดโปง คนโสด    
มีความสุขกับอิสระที่มีอยู่ สุขภาพระวังเจ็บหน้าอก โรคหัวใจ

ใครที่ท�าธุกิจกิจการของตัวเองอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีการตอบรับ          
จากลูกค้าได้ดี อาจจะยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ขอให้อดทน      
ในช่วงนี้ การเงินต้องบริหารให้ถึงสิ้นเดือนเพราะรายจ่ายยาว   
เป็นหางว่าว ความรักครอบครัวอบอุ่นดี คนโสดระวังพวกโสด    
ไม่จริง

ธุรกิจค้าขายไปได้สวย คนที่ก�าลังคิดจะลงทุนท�าอะไรสักอย่าง
แนะน�าให้ท�าเครื่องประดับ หรือของสวยงามตกแต่งบ้าน           
การเงนิเรยีกได้ว่าท�างานตากแดดตากลม สูจ้นเหงือ่ท่วมกไ็ม่ท้อ 
คนรักที่คบกันมานานมีแผนที่จะแต่งงานในเร็วๆ นี้ ผู้ใหญ่        
จะให้การสนับสนุน คนโสดจะเจอรักแบบต้องหลบๆ ซ่อนๆ 
สุขภาพการพักผ่อนไม่เพียงพอ โรควูบ

มกีารแบ่งพรรคแบ่งพวกขึน้ในท่ีท�างาน ท�าให้บรรยากาศไม่รืน่รมย์ 
คุณต้องระวังเรื่องการนินทาว่าร้าย คุณอยากได้เงินสักก้อน       
เพือ่มาใช้หนีใ้ห้ขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีค่ณุนบัถอื แล้วจะสมหวงั 
ความรัก แบบพ่อแง่แม่งอนมีเกิดขึ้นกับคู่ที่คบกันมานาน           
ส่วนคนโสดยังต้องรอคอยรักแท้ครั้งต่อไป สุขภาพโรคเหน็บชา 
อัมพฤกษ์

คนท�างานประจ�ารู้สึกเบื่อหน่าย ขอให้คุณคิดให้ดีเสียก่อน          
คนที่อยากจะลงทุนท�าธุรกิจแนะน�าให้ขายเสื้อผ้าเคร่ืองส�าอาง
จะไปได้ดี การเงินทรงตัวหาเพิ่มยังไม่ได้มาก บางทีอาจจะต้อง
ใช้เงินเก็บที่มีอยู่ บรรยากาศในเรื่องรักไม่โรแมนติก ระวังโดน   
หักหลังมีบุคคลเข้ามาปั่นป่วน คนโสดยังรู้สึกสับสนในตัวเอง 
สุขภาพระวังเรื่องบาดเจ็บที่ขา และอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูง

หลังจากที่ตั้งใจท�างานมานาน คุณจะได้รับรางวัลหรือสิ่งของ      
ที่ถูกใจ จากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเป็นคนมอบให้ คุณยังมี
เกณฑ์ได้บ้านหรือรถใหม่ มีโชคจากความเสน่หา คนรักจะเป็น
ที่ปรึกษาท่ีดีให้แก่คุณ รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝ่ายคนรักยัง       
เอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษ คนโสดมีปาร์ตี้กับเพื่อนแทบทุกคืน 
สุขภาพระวังเรื่องน�้าหนักเกิน

งานเกี่ยวกับการกุศล งานมูลนิธิ จะเข้ามามีความเกี่ยวพัน         
กบัคณุ คนค้าขายได้ก�าไรด ีใครยงัไม่ได้งานให้ไปบนกบัองค์พระ
พฆิเนศ ขอพรให้เกิดความส�าเร็จดังใจหวัง คนรักตวัเองช่วยเหลอื
คุณบางทีอาจมีพ่อแง่แม่งอนบ้าง คนโสดนับเงินไปคนเดียวก่อน
ยงัไม่มีคนมาช่วยใช้เงิน ถอืว่าเป็นสิง่ทีด่ทีีคุ่ณไม่ต้องหาภาระเพ่ิม

งานการกุศลก็ยังมีเข้ามา คุณจะได้รับความช่วยเหลือจาก        
เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านาย ใครที่ดูเหมือนสถานการณ์การเงิน
ไม่ค่อยดใีห้หาผลไม้มาขึน้ถวายเจ้าท่ีเจ้าทางบ้าง คนรกัท่ีคณุคบอยู่
ถือว่าเป็นคนทีม่ศีลีเสมอกับคณุ ใครทีว่างแผนแต่งงานเดนิหน้าต่อ
ได้เลย ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ คนโสดอาจจะเข้าไป
ข้องเก่ียวเป็นมือท่ีสามของครอบครัวคนอื่น สุขภาพระวังเร่ือง
ไมเกรน

การงานก้าวหน้ามีขยับขยายสาขาส�าหรับกิจการที่มี การเงิน     
ยังไม่ดีเท่าที่ควร ควรดูระบบบัญชีการเงินให้รอบคอบ ความรัก
คนโสดอยู่คนเดียวอาจเหงาแต่สบายใจกว่าถ้าเจอคนไม่ดี           
คนที่คบกันมานานมีการตกลงปลงใจหมั้นหมายขึ้นได้ สุขภาพ
ข้อมือ ข้อเท้าจะมีปัญหา

การท�างานของคนเกิดวันพฤหัสบดียังมีการแก้ปัญหาอยู่เรื่อยๆ 
บางทกีเ็หนือ่ยจนท้อ แต่ขอให้อดทนไปก่อนอย่าเพ่ิงใจร้อนเปล่ียน
งานด้วยอารมณ์ การเงินรายได้มีเข้ามาให้ชื่นใจ ที่รอคอยก�าไร
จะงอกเงยสมใจที่รอ ความรักครอบครัวมีความสุข เป็นความรัก
ทีส่มบรูณ์แบบ ส�าหรบัเพศทีส่ามโดดเด่นเรือ่งความมเีสน่ห์ สขุภาพ
ท้องผูกต้องดื่มน�้าเยอะๆ

15 กุมภาพันธ์-14 มีนาคม 2562

ราศีมังกร

ราศีกุมภ์

ราศีมีน

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

ราศีกรกฎ

ราศีสิงห์

ราศีกันย์

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู
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กสิกรไทย ประกาศพันธกิจสู่ธุรกิจแบงก์ยุคใหม่ ต้อง   

แกร่งท้ังในประเทศ พร้อมขยายสู่ต่างประเทศ จัดทัพ            

คน ไอที ดาต้า และพันธมิตรให้บริการตรงใจ ไปทุกท่ี           

ที่ลูกค้าอยู่ ตั้งเป้าหมายปี พ.ศ.2562 ของ Data-Driven 

Lending เป็นวงเงิน 30,000 ล้านบาท พร้อมตั้งเป้าหมาย    

การน�าข้อมูลมาประกอบการตดัสนิใจจนสร้างรายได้มีสดัส่วน

ไม่ต�่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมด สินเชื่อ              

รายย่อยโต 9-12 เปอร์เซ็นต์ 

กสิกรไทย จัดทัพสู่แบงก์ยุคใหม่

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จ�ากัด ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย      

ฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ 

ผลิตโดย ซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือ               

บรษัิท อสีท์แมน เคมคิลั จากสหรฐัอเมรกิา โดย ชยัณรงค์ สายสมร 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ รับมอบฉลากประหยัด        

พลังงานประสิทธิภาพสูง จาก นที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงพลังงาน 

AIS ประกาศวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2562 น�าศักยภาพจาก

เทคโนโลยี Digital Intelligent ในรูปแบบ Platform ที่พร้อม      

เป็นรากฐานให้เกิด Innovation และ Digitalization แก่

ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง Artificial Intelligence, Machine 

Learning, Robotic และ IoT เพื่อยกระดับขีดความสามารถทาง

การแข่งขันให้ทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถงึเป็นตวักลางส่งต่อองค์

ความรู้ ผ่านงานสมัมนา “AIS ACADEMY for THAIs : Intelligent 

Nation Series และ AIS Digital Intelligent Nation Showcase” 

ลามิน่า คว้ารางวัลฉลากเบอร์ 5 AIS เสริมแกร่งประเทศไทย

SME Thailand Privilege Club ครั้งที่ 10

ครั้งนี้ SME Thailand Privilege Club หลีกหนีความตึงเครียดจากการท�างาน เปลี่ยนบรรยากาศ         

พาเพื่อนสมาชิกมาท�ากิจกรรม Workshop แบบชิวชิว ด้วยการเรียนเพนต์จานรองแก้วเซรามิก โดยมี          

สกุาญจนา กาญจนบตัร จาก By Trampoline Studio เป็นครผููส้อน กจิกรรมในครัง้นีส้มาชกิ SME Thailand 

Privilege Club ได้โชว์ฝีมือด้านศิลปะกันอย่างสนุกสนาน แถมได้ผลงานเก๋ๆ ของตนเองกลับบ้าน             

ไปอีกด้วย 

สนใจร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้ เงื่อนไขง่ายๆ เพียงท่านเป็นสมาชิก SME Thailand Privilege Club 

เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอ๋ 0-2270-1123-4 ต่อ 115
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สุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจ�าประเทศไทย 

ร่วมกับ จิระเดช ห้วยหงษ์ทอง ประธานบริษัท โทเทล บิซ 

คอนเนค และ ธนบดี วัชรเสถียร รองประธานฝ่ายการตลาด 

บริษัท โทเทล บิซ คอนเนค จ�ากัด เปิดให้บริการ Siam 

Hop รถบสัน�าเทีย่วอจัฉรยิะรายแรกในประเทศไทยทีเ่ปิดรบั

ช�าระเงินผ่านบัตรวีซ่าทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

การเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง วีซ่า และ Siam Hop       

ช่วยให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพ     

ในระบบการเดินรถกว่า 50 จุด

วีซ่า เปิดตัว Siam Hop
รสบัสน�าเที่ยวอัจฉริยะ

สุวรรณชยั โลหะวฒันกลุ ผู้อ�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยโครงการ “SME Provincial 

Champions” ปี พ.ศ.2561 ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างมาก              

มีผู้สมัครร่วมโครงการ 1,063 ราย ในจ�านวนนี้ผ่านการคัดเลือก

จากคณะกรรมการให้เข้าร่วมโครงการ 462 ราย เกิดมูลค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจมากถึง 680 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการท่ีเข้ารอบ

ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาด้านการบริหารและการตลาดที่เข้มข้น

ต่อเนื่อง

ทเีอม็บ ีโดย ดร.รุจิกร ภาวสทุธไิพศฐิ หวัหน้าเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ และ สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้า

เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก 

ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม YEC    

(Young Entrepreneur Chamber of Commerce) หรือกลุ่ม     

ผูป้ระกอบการนกัธุรกจิรุน่ใหม่ จ�านวน 4 จงัหวดั คือ สรุาษฎร์ธานี 

สมุทรสงคราม ราชบุรี และชลบุรี เพื่อให้กลุ่ม YEC แต่ละจังหวัด

สามารถน�าองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ช่วยพัฒนา       

ต่อยอดธุรกิจเติบโตได้มากกว่า

จรูญศรี ศรีสุขสันต์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-ธุรกิจร้านค้า เคทีซี ร่วมกับ      

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด           

มอบสทิธพิเิศษส�าหรับผูซ้ื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางโทรศพัท์ 1737 และช�าระด้วย

บตัรเครดติเคทซีถีงึ 30 เมษายน 2562  ได้แก่ บรกิารแบ่งช�าระ KTC FLEXI 0 เปอร์เซน็ต์ 

นาน 4 เดือน และรับส่วนลดสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ส�าหรับการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์           

ส่วนบุคคล เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่านบัตรเครดิตเคทีซีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

สสว.ปลื้มความส�าเร็จ
SME Provincial Champions

ทีเอ็มบี จับมือ YEC สนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม

เคทีซี จับมือ ทีคิวเอ็ม มอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

บสย.แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

ไทยพาณิชย์ เปิดโครงการ The DOTs

Society

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยคณะกรรมการ บสย.          

มีมติแต่งตั้ง 3 ผู ้บริหารระดับสูง ด�ารงต�าแหน่งผู ้ช่วยผู ้จัดการทั่วไป ได้แก่                 

ประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ดุสิดา ทัพวงษ์        

เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน และ เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข 

เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่

อาวุโส Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ และ รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์      

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดโครงการ “The DOTs จุดเช่ือมความส�าเร็จนักธุรกิจรุ่นใหม่” 

หลักสูตรเสริมความรู้ในการบริหารธุรกิจอย่างมืออาชีพส�าหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ท�าธุรกิจอยู่ในแหล่งการค้า        

ส�าคัญต่างๆ ทั่วประเทศไทย โดยเปิดโครงการแรกด้วย “The DOTs : @China Town” 
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Talk Awake

Text :  Ratchanee P.

เป็นจริง มันได้ถูกน�ำมำปฏิบัติจริงๆ ในรูปของธุรกิจที่แม้จะ

เป็นธุกิจเล็กๆ แต่ไอเดียกลับไม่เล็กเลย 

มีร้ำนอำหำรแนวคิด Pay It Forward กำรส่งต่อควำมดี

เพื่อควำมสุขชื่อ ร้ำนยักษ์ใหญ่ใจดี ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑล

สำย 2 ยักษ์ใหญ่ตัวนี้ใจดีจริงๆ โดยแม้จะขำยอำหำรที่มีไม่กี่

เมนู เช่น กะเพรำ คั่วกลิ้ง แต่ล้ำงผักและหมูด้วยเครื่องล้ำง

โอโซน ใช้น�้ำมันมะพร้ำวในกำรท�ำอำหำร และเน้นบริกำร     

ตัวเอง กินเสร็จต้องเก็บจำนเอง มีน�้ำเปล่ำบริกำรฟรี แถมยัง

มียำแก้ไอสมุนไพรมะขำมป้อมแจกฟรีอีกต่ำงหำก โดดเด่น

ด้วยค่ำอำหำรที่แสนถูกคือ เริ่มต้นที่ 20 บำทเท่ำนั้น 

ไม่เพียงเท่ำนั้น สิ่งที่ท�ำให้คนที่แวะไปร้ำนอำหำรแห่งนี้      

โดยทฤษฎีท่ีว่ำมีรำยละเอียดดังน้ี “ต้องท�ำสิ่งที่เป็นกำร   

ช่วยเหลือผู้อื่น โดยจะเป็นสิ่งท่ีพวกเขำไม่สำมำรถท�ำได้ด้วย

ตัวเอง แล้วคนที่ได้รับควำมช่วยเหลือก็ให้ส่งต่อควำมดีต่อไป

อีกคนละ 3 คน เหมือนกำรจ่ำยล่วงหน้ำ”

หลังจำกนั้นกำรส่งต่อควำมดีก็เกิดขึ้น โดยควำมดีถูกส่ง

ต่อไปสูก่ำรช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ขยำยกระจำยไปยงัหลำยๆ คน และ

หลำกรูปแบบแตกต่ำงกันออกไป

แนวคิดเรื่อง Pay It Forward กำรท�ำควำมดีแบบส่งต่อ

ของแทรเวอร์จงึน�ำมำซึง่กำรเปลีย่นแปลงในชีวติของเขำ อกีทัง้ยงั

ส่งผลต่อคนอื่นๆ อีกมำกมำยที่ไม่เคยรู้จักเขำเลยอีกด้วย 

ดูไปแล้วบำงคนอำจว่ำนี่เป็นทฤษฎีโลกสวย แต่ในควำม

รู้สกึดีคอื ร้ำนนีจ้ะมีคปูองหนบีไว้หน้ำร้ำน ถ้ำไม่มเีงนิกส็ำมำรถ

หยิบคูปองหน้ำร้ำนเข้ำมำแลกข้ำวกะเพรำรับประทำนฟรี       

ได้เลย หรือในทำงกลับกันถ้ำเรำอยำกแบ่งปันให้คนอื่น           

ก็สำมำรถซื้อคูปองอำหำรใบละ 20 บำท แล้วน�ำไปหนีบไว้   

หน้ำร้ำนเพื่อให้ผู้อื่นมำหยิบไปแลกข้ำวได้ด้วย

ในยคุทีน่�ำ้ใจทีเ่รำเคยมใีห้ต่อกนัเร่ิมเหอืดแห้งลงไปเรือ่ยๆ 

ร้ำนแนวคิดดีๆ แบบ Pay It Forward ที่ส่งต่อควำมดีและสุข

ให้สังคม อย่ำงร้ำนยักษ์ใหญ่ใจดีจึงได้รับกำรตอบรับที่ดี          

มีคนแวะไปอุดหนุนและร่วมส่งต่อควำมดีอยู่เนืองๆ เพรำะ

ตรำบใดที่ธุรกิจคิดถึงผู้อ่ืน ก็จะดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำ    

ได้แล้ว 

เพื่อส่งต่อความดี
ชวนจ่ายล่วงหน้า

Pay It Forward เป็นภาพยนตร์เก่าสิบกว่าปีมาแล้ว โดยน�าเสนอเรื่องราวของเด็กชายประถมปลายชื่อ

แทรเวอร์ แม็คคินนีย์ ที่ได้รับโจทย์จากครูสอนวิชาสังคมศาสตร์คนใหม่ชิ้นหนึ่ง นั่นคือ

“คิดหาวิธีเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น” แล้วเด็กอย่างเขาจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรล่ะ? แต่เด็กเล็กๆ

อย่างแทรเวอร์กลับได้คิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็คือ “Pay It Forward” หรือก็คือการจ่ายล่วงหน้า
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ด้านความคดิสร้างสรรค์ธรุกิจบริการ  • 

ด้านการบริหารจัดการองค์กร  •  

ด้านนวัตกรรมผลิตภณัฑ์   • 

ด้านผลิตภณัฑ์ Reuse/Recycle   • 

ด้านพฒันาผลิตภณัฑ์ซอฟต์แวร์  • 

• ด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

• ด้านธุรกิจเพื่อสังคม 

• ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

• ด้านธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ 

• ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

สอบถามข้อมูลได้ที่ : คุณพีรพงษ์ 08-1614-2611

เฟ้นหา!! สดุยอดนวตักรรม 

ธรุกจิเอสเอม็อี 

เชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่ธุรกิจมีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ�้าใคร 

ร่วมประกวดชิงรางวัลใน 10 สาขานวัตกรรม


