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จากพนักงานขายเครื่องแฟกซ์ธรรมดาๆ ที่อยากใส่กางเกงสีขาว แล้วไม่เห็นรอยขอบของชุดชั้นใน เลยจัดการแก้ปัญหา
ด้วยการตัดปลายถุงน่องออกแล้วสวมแทนกางเกงใน ท�ำให้ซาร่าห์ เบลคลี่ย์ เกิดไอเดียขึ้นมาว่า ท�ำไมไม่มีชุดชั้นในที่เบาและสวม
สบาย ถุงน่องชั้นในที่ไร้ขอบเพื่อช่วยแก้ปัญหากวนใจนี้ให้กับผู้หญิง และนั่นเป็นที่มาของแบรนด์ Spanx ชุดชั้นในกระชับสัดส่วน
ที่แก้ปัญหาการสวมใส่ที่ไม่สบายตัวและอ�ำพรางจุดบกพร่องของร่างกายที่โด่งดังไปทั่วโลก
นี่คือการแปรปัญหา ค�ำที่ไม่มีใครอยากเจอให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไร บ่อยครั้ง
เป็นปัญหาจุกจิกกวนใจ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันด้วยซ�้ำไป แต่หากสามารถมองเห็นปัญหาและอุปสรรค แล้วหาวิธีแก้หรือหนทาง
อ�ำนวยความสะดวกให้เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นการพลิกปัญหาเพื่อสร้างโอกาส และโอกาสนี่แหละที่น�ำมาสู่การเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่ๆ
ที่แตกต่างจากธุรกิจเดิมๆ ซึ่งไม่ใช่จะมีแต่ซาร่า เบลคลี่ย์ เท่านั้น ยังมีผู้ประอบการอีกมากที่เริ่มต้นท�ำธุรกิจด้วยต้องการแก้ไขปัญหา
ของตนเอง เช่น นิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ ที่พยายามหาวิธีแก้ปัญหาการส่งผ้าซักรีด โดยการน�ำมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเกิดเป็นธุรกิจ
WashBox24 ผู้ให้บริการซักรีดผ่านแอพฯ หรือ Skootar เมสเซนเจอร์ออนไลน์ ก็เกิดจากการเป็น SME ที่ไม่อยากจ้างเมสเซนเจอร์
ประจ�ำ และไม่ไว้ใจวินมอเตอร์ไซค์ เลยคิดท�ำธุรกิจเมสเซนเจอร์ออนไลน์ขึ้นมา หรือ SKYBOX ธุรกิจรับ-ส่งสิ่งของตามแนวรถไฟฟ้า
ก็เกิดจากนัดเอาของมาส่งเพื่อน แล้วต้องรอนาน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ เป็นแค่ตัวอย่างธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เมื่อถอดรหัสแล้วก็พบว่า
ล้วนเกิดจากการเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แล้วเปลี่ยนปัญหานั้นมาเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องง่ายๆ
ที่เรามักมองข้ามไป!

รัชนี พันธ์รุ่งจิตติ

บรรณาธิการ
nee_pan@hotmail.com
Facebook : SME Startup
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บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะน�ำไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
เท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้งข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัดไม่จ�ำเป็นต้อง
เห็นด้วย
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You’ll Never Do Again พบว่า ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จจะไม่กลับไปท�ำสิ่งที่เคยท�ำ เช่น ไม่กลับไปท�ำสิ่งที่ผ่าน
มาแล้ว ไม่วา่ จะเป็นงานหรือความสัมพันธ์ทขี่ าดลงเพือ่ หวังให้ได้ผลลัพธ์ทตี่ า่ งจากเดิม หรือการพยายามเปลีย่ น
คนอื่น เมื่อรู้ว่าไม่สามารถบังคับให้คนอื่นเป็นอย่างที่หวังได้ พวกเขาจะให้อิสระและไม่กลับไปพยายาม
เปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้น รวมทั้งการท�ำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนรัก เพราะมันไม่สามารถเป็นไปได้ ดังนั้น พวก
เขาจึงเริ่มต้นชีวิตด้วยความเด็ดเดี่ยวและเลือกว่าตนเหมาะจะเป็นคนโปรดของใคร และการท�ำตนให้ไร้ที่ติ
หลายคนพยายามท�ำตัวเองให้ดูดีและเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน แต่ในที่สุดจะรู้ว่าไม่มีใครที่ไม่มีข้อบกพร่องหรือดู
ดีจนไร้ที่ติ
แม้แต่ผู้ที่ประสบความส�ำเร็จก็เคยท�ำผิด หากแต่พวกเขาไม่กลับไปท�ำความผิดเหล่านั้นซ�้ำอีก

ความน่าทึ่งของโซเชียลมีเดียปี 2015
ตัวเลขทีก่ ำ� ลังจะเปิดเผยต่อไปนี้ เชือ่ ว่าหลายแบรนด์
ทีท่ ราบเป็นต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของยุคดิจติ อล
ทีเ่ คลือ่ นไหวไปทัว่ โลก และรับรูไ้ ด้ถงึ อิทธิพลของโซเชียล
มีเดียทีม่ ตี อ่ ผูบ้ ริโภค wearesocial.net เปิดเผยตัวเลข
การเติบโตของโซเชียลมีเดียปี 2015 ว่า ณ ขณะนี้มี
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก 3.175 พันล้านคน ซึ่งเป็น
จ�ำนวนเกือบครึง่ หนึง่ ของประชากรโลกทีม่ ที งั้ หมด 7.357
พันล้านคน โดยโซเชียลมีเดียต่างๆ มีผู้ใช้งาน 2.206
พันล้านคน และ 1.925 พันล้านคนใช้มือถือในการ
เข้าถึงโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมามีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น
176 ล้านคน และในขณะเดียวกันมีผู้ใช้งานโซเชียล
มีเดียผ่านมือถือเพิ่มขึ้น 365 ล้านคน โดยเฟซบุ๊ก
มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทุกวัน วันละจ�ำนวนกว่าครึ่งล้าน
เฉลี่ยทุกๆ วินาทีมีผู้ใช้งานใหม่ 6 คน และทุกวินาที
มีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียผ่านมือถือ 12 คน หรือคิดเป็น
จ�ำนวน 1 ล้านคนต่อวัน ไม่เพียงเท่านี้ WhatsApp
ยังมีจำ� นวนผูใ้ ช้งานใหม่ 300 ล้านคนตัง้ แต่เดือนสิงหาคม
ปี 2014 ถึงปี 2015 และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
60 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความรู้ส�ำคัญที่ช่วยให้รู้ว่า
จะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรให้เหมาะสม
กับโลกที่เปลี่ยนไป

คุณเป็นนักจัดการโซเชียลมีเดียประเภทไหน?

แน่นอนว่าเมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ องค์กรธุรกิจจึงไม่พลาด
ที่จะหันมาให้ความส�ำคัญ หลายธุรกิจถึงกับต้องมีผู้จัดการโซเชียลมีเดีย หรือหากเป็นธุรกิจเล็กๆ อย่าง SME
เจ้าของก็มักจะต้องลงมาดูแลด้วยตนเอง แต่นักจัดการโซเชียลมีเดียแต่ละคนย่อมมีมุมมอง จุดแข็ง และ
จุดอ่อนไม่เหมือนกัน ลองมาดูกันว่าคุณเป็นคนประเภทไหน
• The SEO-Minded มักเป็นนักคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล และรูว้ ธิ เี พิม่ ประสิทธิภาพการใช้งาน
โซเชียลมีเดีย เช่น คิดค�ำค้นหาใหม่ๆ และสร้างกลยุทธ์ของการค้นหา จุดอ่อนคือ บางครั้งสร้างคอนเทนต์
โดยโฟกัสทีค่ ำ� ค้นหามากเกินไป ไม่เห็นความส�ำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวผ่านโซเชียลมีเดีย และ
มองว่าโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ SEO
• The Advertiser มีสัญชาตญาณในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตทุกอย่าง โดยทุกอย่างที่ท�ำบน
โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึง่ ของแคมเปญทีท่ ำ� ส่วนจุดอ่อนนัน้ พวกเขาใช้เวลาโดยมากไปกับการโฟกัสทีแ่ คมเปญ
มากกว่าท�ำกิจกรรมอื่น และให้ความส�ำคัญกับการสร้างผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ต่อโซเชียลมีเดียของตนน้อยมาก
• The Social Butterfly มักเป็นคนแรกทีล่ องใช้งานโซเชียลมีเดียใหม่ๆ รวมทัง้ เข้าใจความต่างของโซเชียล
มีเดียทีใ่ ช้ สามารถหาวิธที ำ� การตลาดได้จากมุมมองของลูกค้า และดึงดูดความสนใจของผูค้ นได้ดว้ ยการสร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์ให้กบั แบรนด์ ส�ำหรับจุดอ่อน พวกเขาขาดประสบการณ์ในการท�ำการตลาดบนโลกออนไลน์
และมีแนวโน้มจะใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์น้อยมากในการจัดการโซเชียลมีเดีย
• The Publicist ชอบแก้ไขปัญหามากกว่าหลีกเลี่ยง รู้ว่าควรตอบสนองอย่างไรต่อความเห็นเชิงลบบน
โซเชียลมีเดีย และโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กด้วยความระมัดระวัง จุดอ่อนคือ ขาดประสบการณ์บางอย่างด้าน
เทคนิคบนโซเชียลมีเดีย เป็นผลให้บริษัทดูไม่น่าไว้วางใจ
• The Content Wizard เป็นนักเขียนที่เก่ง สามารถสร้างเนื้อหาที่ก้าวไปเป็นไวรัลได้ และคัดสรรเนื้อหา
ได้เหมาะสมกับผู้ชมทุกกลุ่ม ส่วนจุดอ่อนนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมกับผู้มีอิทธิพลทางสังคมมากกว่าลูกค้า
และหัวหน้า และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานเขียนมากกว่าสนใจเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นบวก
• The Scientist ชอบข้อมูลทีน่ ำ� เสนอแบบชาร์ตหรือกราฟ สามารถอธิบายกระบวนการทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ
ได้อย่างง่ายดาย และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดผ่านการตีความข้อมูล ส่วนจุดอ่อน ไม่ชอบเสี่ยงกับความคิด
ที่ไม่มีผลการวิจัยรองรับ มักโต้ตอบมากกว่าสร้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในเชิงรุก และมีแนวโน้มละเลย
โซเชียลมีเดียที่มีความยากในการติดตาม
• The Purebred มองว่า โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางแรกของการท�ำการตลาด และรู้ว่าจะสร้างและด�ำเนิน
การกลยุทธ์ทางการตลาดบนโซเชียลมีเดียอย่างไร จุดอ่อนคือ บ่อยครั้งที่มีความต้องการสูง แต่เป็นเรื่องยาก
ที่จะหาเจอว่าต้องการอะไร และเหมือนเป็นคนรอบรู้ทุกอย่างแต่ไม่รู้จริงสักอย่าง
การรู้จุดแข็งและจุดอ่อนนอกจากท�ำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ยังสามารถน�ำสิ่งที่รู้มาพัฒนาทักษะ
ของตนเองได้

The key to this business is
personal relationships.
-- Dickie Fox ตัวละครจากภาพยนตร์เรือ่ ง Jerry MaGuire --

กุญแจส�ำคัญของการท�ำธุรกิจคือ ความสัมพันธ์ส่วนตัว
สัญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ใครก็เป็นได้ นอกจากสิ่งที่ควรมีอย่างการจัดการที่ดี ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย สัญญาณบางอย่างที่มี
ในตัวยังช่วยบอกได้ว่า เหมาะจะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ โดยสัญญาณแรกคือ ชอบเป็นผู้เริ่มต้น สัญญาณนี้สังเกตได้จากอดีตที่ผ่านมา อย่าง
ตอนเรียนมหาวิทยาลัยชอบจัดตั้งชมรมใหม่ๆ หรือเป็นแกนน�ำในการตั้งกลุ่มเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ ซึ่งสัญญาณนี้ นอกจากเป็นข้อดีในการ
ท�ำธุรกิจ ยังท�ำให้มีวิสัยทัศน์ที่จะใช้ในการด�ำรงชีวิตให้ง่ายขึ้น สัญญาณต่อมาคือ รักในสิ่งที่ท�ำและอย่าสิ้นหวัง ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเอาชนะ
อุปสรรคได้ รวมทั้งต้องรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ เพราะการท�ำธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จต้องมีความเพียร ความสามารถในการโน้มน้าวใจ และ
เป็นคนคิดนอกกรอบ เมื่อทุกอย่างไม่เป็นดังแผน ต้องยอมรับความจริงและมองหาตัวเลือกใหม่เพื่อเอาชนะอุปสรรค
ส�ำหรับสัญญาณเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์กค็ วรมี เพราะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ระกอบการสามารถคิดหาวิธกี ารใหม่ๆ มาใช้แก้ไขปัญหา
จากการวิจัยพบว่า ร้อยละ 47 ของผู้มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวขึ้นเป็นผู้ประกอบการมากถึง 3 ใน 4 นอกจากนี้ ต้องรักการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจ
เพราะการแข่งขันจะบังคับให้ผู้ประกอบการท�ำธุรกิจให้ดีที่สุด และสัญญาณสุดท้ายคือ ความอดทนในการท�ำงานหนัก ผู้ประกอบการต้องไม่กลัว
ที่จะสวมหมวกหลายใบเพื่อท�ำงานทั้งสัปดาห์และในวันหยุดเพื่อให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ
คุณค้นเจอสัญญาณเหล่านี้ในตัวเองแล้วหรือยัง?
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Nice to Know

MOBILE APP

เทรนด์ใหม่ก�ำลังมา
Mobile Web vs Mobile App

การเข้าถึงลูกค้าใหม่
การเข้าถึงลูกค้าเก่า
การรองรับมือถือรุ่นต่างๆ
ความเร็ว-ความสะดวกในการใช้งาน
ระบบแจ้งเตือน
การใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันของมือถือ
ต้นทุนพัฒนา

Mobile Web

Mobile App

มาก

น้อย

น้อย

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

ไม่มี

มี

น้อย

มาก

ต�่ำ

สูง

ช่องทางการบริโภคสื่อดิจิตอล

Mobile App

Desktop

Mobile Web

Mobile Apps Landscape (ทั่วโลก)

รูปแบบการใช้ Mobile Apps ส�ำหรับธุรกิจ

จ�ำนวน
Apps บน

บันเทิง

สื่อสาร

ข้อมูลข่าวสาร

ช้อปปิ้ง

อรรถประโยชน์

คือสัดส่วน
การเติบโต
ของ Mobile App
ใน 2 ปี
ที่มา : comScore 2015 U.S.Mobile App Report, statista, clutch.co, readyplanet

iOS

จ�ำนวน
Apps บน

Android

จ�ำนวน
Apps บน

Windows Phone

1,500,000 1,600,000 340,000

ล้ า น บ า ท

เป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายพัฒนา App แบบคุณภาพ
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Young Money Maker

ศิแปรสิล่งปะให้
เ
ช่
า
ที่รักให้เป็นธุรกิจ
Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

งานศิลปะทุกแขนงถือเป็นสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อจิตใจของคนเราได้ จึงไม่แปลกที่จะมีคนจ�ำนวนมากเสาะหาศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพถ่าย
หรืองานประติมากรรมมาครอบครองหรือสะสม โดยทั่วไปการหาซื้องานศิลปะมักเกิดขึ้นในแกลเลอรีหรือมาจากการประมูล ทว่าระบบการค้าออนไลน์ได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าทั่วไป
เข้าถึงผลงานของศิลปินได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไปแกลเลอรีแต่อย่างใด และนั่นเป็นการพลิกโฉมรูปแบบการซื้อ-ขายงานศิลปะให้แตกต่างจากเดิม
อเล็กซิส ไทรออน สาวเท็กซัสวัย 29 ปีที่มาตั้ง
รกรากในนิวยอร์ก เป็นอีกคนหนึ่งที่หลงใหล
งานศิลปะ เมือ่ ครัง้ เรียนชัน้ ประถม เธอก็ชอบไปเดิน
พิพธิ ภัณฑ์ ตอนทีเ่ ข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
เธอเลื อ กวิ ช าเอกสื่ อ สารศึ ก ษา และวิ ช าโท
ประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งท�ำให้ค้นพบว่างานศิลปะ
ทีเ่ ธอโปรดปรานเป็นแนว Impressionism และงาน
กรีกโบราณ เมื่อศึกษาลึกลงไป อเล็กซ์พบอีกว่า
ตัวเองชื่นชอบศิลปะร่วมสมัยด้วย
เมื่อจบการศึกษา อเล็กซ์เคยท�ำงานที่สถาบัน
ศิลปะร่วมสมัยในฟิลาเดลเฟีย และเป็นพนักงาน
บริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรสอยู่ 2 ปี เธอได้เรียนรู้
วิธีบริหารธุรกิจ เทคนิคการรักษาฐานลูกค้า และ
การดูแลผลประกอบการ แต่ความฝันของเธอคือ
การเป็นนักธุรกิจ ณ เวลานั้น เธอยังไม่มีแนวคิด
ว่าจะท�ำอะไร กระทัง่ วันหนึง่ การไปตระเวนดูงาน
ในแกลเลอรีทนี่ วิ ยอร์กก็กลายเป็นจุดเปลีย่ น และ
จุดประกายให้เธอลงมือท�ำ
“จุดเริ่มต้นมาจากความชอบส่วนตัว อยาก
สะสมงานศิลปะ ก็ไปเดินดูตามแกลเลอรี แต่
ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไม่ประทับใจเลย พนักงานใน
แกลเลอรีไม่ได้ให้ความสนใจลูกค้าอย่างเรา เขา
มองเป็นพวกมือใหม่หดั สะสม อาจจะคิดว่าเงินไม่ถงึ
ซึ่งก็จริงนะ เพราะงานที่วางขายในแกลเลอรี
ส่วนใหญ่จะราคาสูง ประกอบกับช่วงนั้นไปเจอ
กลุ่มศิลปินจ�ำนวนมากที่ประสบปัญหาผลิตงาน
ออกมาแล้วหาลูกค้าไม่ได้ ก็เลยได้ไอเดีย คิดอยาก
ท�ำธุรกิจ Online Gallery”
อเล็กซ์ตดั สินใจลาออกจากงานประจ�ำ และใช้
เงินออมทัง้ หมดทีเ่ ก็บเป็นทุนศึกษาต่อปริญญาโท
มาทุม่ ให้กบั ธุรกิจ เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 Artsicle
ก็ถือก�ำเนิดขึ้น โดยมี สก็อตต์ คาร์ลตัน หุ้นส่วน
คนสนิ ท เป็ น ผู ้ อ อกแบบและดู แ ลเว็ บ ไซต์ ใ ห้
Artsicle เป็นเว็บไซต์ที่จ�ำหน่ายงานศิลปะเกือบ
ทุกประเภท โดยมากเป็นภาพวาด ภาพถ่าย
งานปั้น งานแกะสลัก แล้วราคาอยู่ระหว่าง
500-1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชิ้น นอกจากเป็น
แกลเลอรีจำ� หน่าย Artsicle ยังเป็นเสมือนตัวกลาง
ที่ ท� ำ ให้ ศิ ล ปิ น และลู ก ค้ า ได้ ม าเจอกั น กลุ ่ ม
เป้าหมายของเธอคือนักสะสมงานศิลปะหน้าใหม่
ทีม่ งี บจ�ำกัด รวมถึงกลุม่ นักสะสมทีย่ งั ไม่คร�ำ่ หวอด
ในวงการ เพิ่งหัดศึกษางานศิลปะ
อเล็กซ์เล่าว่าช่วง 2 ปีแรกเป็นการสร้างรากฐาน

ทางธุรกิจ เป็นการลองผิดลองถูกจากหลาย
ร้อยพันไอเดีย โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือการพิสจู น์
ให้เห็นว่า เธอสามารถสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง
และยัง่ ยืนได้ ซึง่ แรกเริม่ ทีท่ ำ� ธุรกิจนี้ อเล็กซ์มงี าน
ของศิลปินแค่ไม่กี่สิบคนโชว์ทางหน้าเว็บไซต์ แต่
ปัจจุบันเธอมีศิลปินที่ร่วมงานด้วยกว่า 5,500 คน
จาก 96 ประเทศ มีงานศิลปะไว้บริการลูกค้า
ไม่ตำ�่ กว่า 25,000 ชิน้ กลายเป็นแกลเลอรีออนไลน์
ที่มีจ�ำนวนศิลปินคับคั่งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
จากที่จ�ำหน่ายงานศิลปะ อเล็กซ์และหุ้นส่วน
ได้ความคิดใหม่ในการต่อยอดธุรกิจไปยังการให้เช่า
งานศิลปะ ภายใต้โมเดล Try-before-you-buy

ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับดีมากจากทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็น
กลุ่มนักสะสมน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาจับงานศิลปะ
หรือกลุม่ นักสะสมทีม่ ากประสบการณ์ทกี่ ำ� ลังมอง
หางานจากศิลปินหน้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก ส�ำหรับสนนราคาค่าเช่าคิดเป็นรายเดือน
และขึน้ อยูก่ บั ขนาดของชิน้ งาน ถ้าเป็นงานชิน้ เล็ก
อัตราการเช่าอยู่ที่ 25 ดอลลาร์ฯ ขนาดกลาง
35 ดอลลาร์ฯ และขนาดใหญ่ 65 ดอลลาร์ฯ ไม่รวม
ค่าประกันอีก 5 ดอลลาร์ฯ ที่ครอบคลุมทุกอย่าง
ยกเว้นกรณีสูญหายอย่างลึกลับไร้ร่องรอย
Artsicle ถือเป็นออนไลน์แกลเลอรีเจ้าแรกๆ
ที่เปิดบริการให้เช่างานศิลปะ ลูกค้ามีทั้งบุคคล

ทัว่ ไปและลูกค้าองค์กร เช่น บริษทั ต่างๆ ทีเ่ ช่าไป
ประดับประดาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพื่อ
ให้ดดู ใี นสายตาลูกค้าหรือนักลงทุน อเล็กซ์เล่าว่า
“ช่วงทศวรรษ 1980 องค์กรหรือบริษทั จะกันงบไว้
ซือ้ งานศิลปะมาเพือ่ โชว์ในออฟฟิศ แต่เมือ่ ยุคสมัย
เปลี่ยนไป ผู้คนยังอยากอวดรสนิยมแต่ไม่อยาก
ลงทุน จึงท�ำให้การเช่างานศิลปะซึ่งตอบโจทย์
ตรงนีเ้ ป็นกระแสขึน้ มา” จากประสบการณ์ของอเล็กซ์
พบว่า ส่วนมากลูกค้าเช่าไม่เกิน 3 เดือน ก็มัก
ตัดสินใจซื้องานชิ้นนั้น
ข้อแตกต่างของ Artsicle กับออนไลน์แกลเลอรี
เจ้าอื่นคืองานที่คัดสรรมาเป็นงานของแท้ดั้งเดิม
ไม่มงี านก๊อบปี้ ผลงานมีทงั้ ศิลปินทีม่ ชี อื่ เสียง และ
ศิลปินที่ก�ำลังรอการแจ้งเกิดในวงการ คุณสมบัติ
ของคนที่ร่วมงานกับ Artsicle ต้องมีความเป็น
ศิลปินล้นเปี่ยม
ก่อนหน้านั้น อเล็กซ์จะเป็นคนออกไปเสาะ
แสวงหางานศิลปะด้วยตัวเอง ใช้เวลาไม่ต�่ำกว่า
วันละ 12 ชั่วโมง ครั้นธุรกิจเติบโตขึ้น เธอจึงจ้าง
Creative Director ให้มาท�ำหน้าที่แทน ส่วนเธอ
ก็หันไปเน้นที่การประชุมและเสนอโครงการเพื่อ
หาเงินสนับสนุนธุรกิจจากบรรดา VC (Venture
Capitalist) หรือกลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทุน ซึ่งเธอ
ก็ได้เงินทุนมาจ�ำนวนหนึง่ จากนักลงทุนทีม่ องเห็น
ศักยภาพในธุรกิจกิจนี้ ส�ำหรับเป้าหมายในอนาคต
ของ Artsicle อเล็กซ์ตั้งเป้าปรับปรุงระบบการ
ท�ำงานและขยายทีมให้ใหญ่ขนึ้ และจับกลุม่ ลูกค้า
ในรัฐอื่นจากที่เคยยึดหัวหาดเฉพาะในนิวยอร์ก
ในมุมมองของอเล็กซ์การริเริ่มธุรกิจด้วยการ
เข้าไปคลุกคลีกับงานศิลปะแบบเต็มตัวก็เหมือน
การกระโดดลงจากภูเขา ซึง่ ระหว่างทางลง เราต้อง
กางร่มชูชพี เอง แต่การรักในสิง่ ทีท่ ำ� จะเป็นกุญแจ
ส�ำคัญ เพราะความปรารถนาแรงกล้าต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่
จะเป็นพลังอย่างดีให้เราไปถึงเป้าหมาย
ทิง้ ท้ายด้วยประสบการณ์ทไี่ ด้จากการท�ำธุรกิจ
คือ “ไอเดียไม่ได้สำ� คัญอันดับต้นๆ ไอเดียแรกอาจ
จะผิด ไอเดียทีส่ องและสามอาจจะไม่เวิรก์ มันต้อง
ใช้เวลากว่าจะพบว่าแท้จริงแล้วอะไรที่ตอบโจทย์
ลูกค้า อะไรทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจอยูร่ อด ดังนัน้ ข้อผิดพลาด
จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางธุรกิจ ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ คือการไม่ละทิง้ ความฝัน เมือ่ ไอเดียผิดพลาด
การไม่ละความพยายามจะเป็นแรงผลักดันให้เรา
ไปถึงจุดที่ต้องการ”
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LEARNING BY DOING

Needle
Work
เพิ่มเสน่ห์ให้ชิ้นงาน ด้วย “งานปักผ้า”
Text / Photo :

nimsri

หากก�ำลังมองหาไอเดียสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอยู่ “งานปักผ้า” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
หากคุณเป็นคนชอบประดิดประดอย หรือชื่นชอบเสน่ห์ของรูปภาพที่เกิดขึ้นจากเส้นด้าย
เพียงลวดลายเล็กๆ บนเสื้อยืดเปล่า หรือการ์ตูนน่ารักสักตัว
สองตัวบนกระเป๋าผ้าจากงานปัก ก็สามารถสร้างเสน่ห์และมูลค่า
ให้กบั ชิน้ งานได้ไม่ยาก เพียงแค่มี “เข็ม” กับ “ด้าย” และความสนุก
คุณก็สามารถท�ำได้
Needle Work หรือ เข็มสร้างสรรค์ เพจที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้
ความรู้แก่ผู้สนใจงานปัก รวมถึงการลงตารางการเรียนการสอน
คอร์สการสอนปักผ้าแบบต่างๆ ซึง่ จัดขึน้ โดย คมศร โพธินาลัน หรือ
“ครูปฤณ” ชายหนุม่ ผูห้ ลงใหลงานปักและผันตัวเองจากงานประจ�ำ
เพื่อออกมาคอยดูแลรับส่งลูกๆ และเปิดโรงเรียนสอนปักผ้าเล็กๆ
ที่บ้านไปด้วย
“การเรียนการสอนที่ Needle Work มีทั้งแบบชั้นเรียนพื้นฐาน
ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่เคยปักผ้ามาก่อน และการเรียนขั้นสูงขึ้นไป
ในด้านเทคนิคต่างๆ ซึง่ การเรียนการสอนทีน่ จี่ ะเน้นสร้างความเข้าใจ
เพือ่ ให้รจู้ กั กับงานปักผ้าอย่างแท้จริง มากกว่าการปักให้ได้สวยงาม
ตามแบบที่มี คุณอาจไม่ได้ปักผ้าสวย แต่คุณจะปักผ้าเป็น เข้าใจ
และเรียนรู้ จนสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองขึ้นมาได้
เพราะการปักผ้า แม้จะก�ำหนดให้ปกั รูปทรงเดียวกัน ในแบบเดียวกัน
แต่งานที่ได้ก็ออกมาไม่เหมือนกัน ยังมีเรื่องของน�้ำหนักมือ การลง
ฝีปักที่ไม่เหมือนกัน งานปักผ้าจึงเสมือนเป็นลายมือของคนคนนั้น”

โดยในชั้นเรียนพื้นฐาน จะเรียนฝีปักทั้งหมด 12 แบบ ซึ่งเป็น
พื้นฐานของการปักผ้าทุกรูปแบบ หากสามารถปักฝีปักเหล่านี้ได้
ก็สามารถแตกไลน์เป็นฝีปักอื่น หรือสามารถน�ำไปสร้างงานในแบบ
ของตัวเองได้ เพราะจะท�ำให้เรารู้ว่า ฝีปักไหนที่เราชอบและสนใจ
จริงๆ โดยใน 12 ฝีปักที่สอน ครูปฤณจะสร้างเป็นภาพภาพหนึ่ง
ขึ้นมา และให้ใช้ฝีปักพื้นฐานทั้งหมดที่เรียนมาประกอบออกมาเป็น
ภาพภาพหนึ่ง ซึ่งสามารถท�ำเสร็จในชั้นเรียนได้ ส�ำหรับคอร์ส
พื้นฐานจะรับจ�ำนวนครั้งละไม่เกิน 6 คน
ในส่วนของชั้นเรียนเทคนิค มีสอนหลายอย่างด้วยกัน เช่น
การปักนก (การปักสั้นยาวไล่สี) การปักลอยตัว การปักกุหลาบ
การปักแบล็กเวิรก์ (การปักไล่โทนสีดำ� ) การปักลูกไม้ แต่ละชัน้ เรียน
เทคนิคจะรับไม่เกิน 3-4 คน โดยไม่ว่าชั้นเรียนพื้นฐานหรือชั้นเรียน
เทคนิคจะใช้เวลาภายใน 1 วัน เริ่มเรียนตั้งแต่ 10.00-16.00 น.
โดยหัวใจส�ำคัญของการปักผ้านั้น ครูปฤณแนะว่า ไม่อยาก
ให้มองเพียงการปักให้สวยงามเพียงอย่างเดียว การปักผ้าไม่จ�ำเป็น
ต้องปักสวยอย่างเดียว เพียงแต่ต้องรู้จักตัวเอง รู้จักฝีปัก หาฝีปัก
หาแนวทางในแบบที่ตัวเองชอบและถนัดให้เจอ รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้
ควรใช้ฝีปักยังไง ควรมีความตึง หย่อน หลวมยังไง ซึ่งทั้งหมด
มาจากอาศัยประสบการณ์ และในที่สุดก็จะกลายเป็นลายมือ หรือ

เอกลักษณ์ของเราเอง
นอกจากงานอดิเรก ในส่วนของใครที่อยากน�ำไปต่อยอด สร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ ชิ้ น งานหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตั ว เอง งานปั ก
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมความน่ารักให้กับชิ้นงานได้ แต่มี
ข้อควรระวังที่ต้องค�ำนึงถึงเลย คือ เรื่องของเวลา ว่าการเพิ่มมูลค่า
จากงานปักที่เราท�ำ เมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ไปคุ้มกันหรือเปล่า
อาจมีการเลือกใช้งานปักที่เล็ก ปักได้เร็ว เพื่อประหยัดเวลา หรือ
เลือกให้พอดีกับชิ้นงานที่ท�ำ ทั้งในเรื่องเวลาและราคาที่ได้รับ

คอร์
คอร์สสเรีเรียยนน
ชั้นเรียนพื้นฐาน

ค่าเรียน 1,400 บาท/คน

ชั้นเรียนเทคนิค

ค่าเรียน 1,800 บาท/คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
08-1711-8060
Needle work : เข็มสร้างสรรค์
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Biz Opportunity

ATT SKYBOX
เปลีย่ นปัญหา เป็นธุรกิจลอยฟ้า

ถ้าวันนั้นไม่ได้นัดเอาของมาส่งเพื่อน ไม่ต้องรอเพื่อนนาน ไม่ต้อง
มีธุระไปต่อ อภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล หรือ เบนซ์ คงไม่ได้มานั่งแท่น
CEO ของ ATT SKYBOX ธุรกิจรับ-ส่งสิ่งของตามแนวรถไฟฟ้าที่ก�ำลัง
ไปได้สวย และมีลูกค้าเพิ่มจ�ำนวนขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน
“ตั้งแต่เริ่มมีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าได้กลายเป็นสถานที่ที่คน
นิยมนัดเจอกันมากขึ้น เพราะเดินทางสะดวก และรวดเร็ว แต่ถึงยังไง
ก็ยงั มีอปุ สรรคในเรือ่ งของเวลาทีไ่ ม่ตรงกันของแต่ละคน เหมือนอย่างที่
เจอมา มันท�ำให้คดิ ว่า ถ้าบน BTS มีทที่ ปี่ ลอดภัยสามารถรับฝากสิง่ ของ
ได้ ก็น่าจะดี จากนั้นก็เลยได้ไอเดียว่าช่องว่างตรงนี้น่าจะเอามาท�ำ
อะไรได้ ก็เลยคุยกับหุ้นส่วนอีกสองคนและคิดรูปแบบของธุรกิจ
รับฝาก-ส่งสิง่ ของตามแนวรถไฟฟ้าขึน้ มา เพราะคิดว่าน่าจะตอบโจทย์
ช่องว่างตรงนี้ได้ และยังไม่มีใครท�ำ”
รูปแบบธุรกิจรับฝาก-ส่งสิง่ ของตามแนวรถไฟฟ้า หรือการให้บริการ
ของ ATT SKYBOX ทีเ่ บนซ์และหุน้ ส่วนคิดขึน้ มา เป็นรูปแบบการบริการ
แบบ One Stop Service โดยลูกค้าสามารถน�ำพัสดุมาฝากส่ง
ได้ที่จุดบริการ จะห่อมาเองหรือมาบรรจุที่จุดบริการก็ได้ จากนั้น
แจ้งชื่อผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ และสถานีที่ต้องการไปรับ เมื่อสินค้ามาถึง
จุดรับจะมี SMS แจ้งไปยังผู้รับ ผู้รับสามารถน�ำรหัสรับพัสดุมาแสดง
เพื่อรับพัสดุ ณ จุดบริการได้ โดย ณ ปัจจุบัน ATT SKYBOX มีให้บริการ
อยู่ 6 สถานีด้วยกัน ได้แก่ หมอชิต อารีย์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ทองหล่อ สนามกีฬา และช่องนนทรี
ในช่วงแรกกลุ่มเป้าหมายของ ATT SKYBOX คือ คนใช้รถไฟฟ้า
เป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว พอเลิกงาน หรือเสร็จธุระก็สามารถแวะมารับสินค้า
ได้สะดวก แต่หลังจากนัน้ เพียงไม่นาน เมือ่ กระแสการซือ้ สินค้าออนไลน์
เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น เบนซ์ก็ผุดความคิดใหม่ เขามองไปถึง
การรับ-ส่งสินค้าออนไลน์ตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ซื้อได้รวดเร็วทันใจ
“ตอนนั้นตลาดการขายสินค้าออนไลน์โตขึ้นมาก มีการซื้อ-ขาย

กันในอัตราที่ถี่มาก เรามองเห็นช่องทางตรงนี้ว่านอกจากรับ-ส่งสินค้า
ให้กลุ่มลูกค้าทั่วไปแล้ว เราน่าจะเจาะกลุ่มลูกค้าตรงนี้ด้วย ซึ่งพอ
เริ่มท�ำก็ได้รับการตอบรับที่ดี เราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น จ�ำนวนลูกค้า
มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว บริษัทขายสินค้าออนไลน์
หลายๆ แห่งก็เริ่มติดต่อเข้ามาใช้บริการ เช่น Lazada โดยแทนที่
จะต้องส่งของทางไปรษณีย์ เขาสามารถมีทางเลือกให้ลกู ค้าเพิม่ ขึน้ ได้
ถ้าลูกค้าอยากได้สนิ ค้าเร็วและสะดวกรับทีส่ ถานีรถไฟฟ้า เขาก็สามารถ
ส่งให้ได้ เป็นการส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่ง”
โดยสินค้าที่จัดส่งกับ ATT SKYBOX เป็นของชิ้นไม่ใหญ่ น�้ำหนัก
ประมาณ 3 กิโลกรัม ซึ่งเหมาะสมต่อการส่งโดยรถไฟฟ้าด้วย โดยคิด
ค่าบริการเริ่มต้นในการจัดส่งที่กิโลกรัมละ 35 บาท
“ธุรกิจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่การซื้อ-ขาย หลายสิ่งหลายอย่างรอบตัว
ก็สามารถแปลงมาเป็นธุรกิจได้ เพียงเราสังเกตและมองหา”
บางครั้งบทสรุปของปัญหา ก็อาจกลับกลายเป็นธุรกิจรายได้งาม
ได้ไม่ยาก...
06-1823-3968
ATT Skybox
www.attskybox.com
Turning point

Srann

ด้วยรักและห่วงใยสูส่ บูส่ มุนไพรแฮนด์เมดส่งออก
จากความต้องการอยากท�ำผลิตภัณฑ์ดๆี จากธรรมชาติให้ลกู น้อย
และคนในครอบครัวได้ใช้ สลันดา สิระสราญ ฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซน์
จึงใช้เวลาว่างจากการท�ำงานและดูแลลูกชายวัย 5 ขวบ มาศึกษา
เรียนรู้ และทดลองผลิตด้วยตนเอง โดยมีพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลที่มี
อยู่ในสวนที่บ้านเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการทดลอง เมื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์
ออกมา จากที่ลองใช้กันเองในครอบครัว ก็เริ่มขยายไปยังเพื่อนฝูง
ญาติมิตร จนได้รับการชื่นชมเป็นเสียงเดียวกัน แม่บ้านฟรีแลนซ์ก็คิด
การใหญ่ อยากส่งต่อให้คนอื่นๆ ได้ใช้บ้าง จากจุดเล็กๆ ที่อยากท�ำ
ใช้กันเองในครอบครัว กลายเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดพรีเมียม
จากธรรมชาติ ที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ
Srann Handcrafted Soap
“แต่ก่อนไม่เคยรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอะไรเลย แต่พอ
เริ่มมีลูก ท�ำให้สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น จนท�ำให้รู้ว่าแม้แต่สบู่ที่เรา
ใช้กันอยู่ทุกวัน สิ่งใกล้ตัวที่สัมผัสกับผิวเราโดยตรง ก็ยังเป็นสารเคมี
แต่ก่อนตอนท�ำงานอยู่แต่ในห้องแอร์ ผิวแห้งมากเป็นขุยๆ เลย
พอออกจากงานมาเป็นฟรีแลนซ์อยู่บ้านที่จังหวัดแพร่ เริ่มมีเวลา
มากขึ้น เราก็อยากหาสิ่งดีที่สุดให้กับลูก เลยคิดอยากลองท�ำสบู่
ใช้กนั เอง โดยไม่ตอ้ งใส่สารเคมี จึงไปเรียนวิธกี ารท�ำสบูเ่ พือ่ เป็นความรู้
พื้นฐานจากนั้นก็ศึกษาด้วยตนเอง โดยการเซิร์ชข้อมูลมาอ่านแล้วก็
ทดลองท�ำตาม ด้วยการน�ำเอาดอกไม้ที่ปลูกอยู่ในบริเวณบ้านมาลอง
ผสมผสาน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จนกระทั่งได้ออกมาเป็นสูตรที่ลงตัว
ท�ำไปท�ำมาเริ่มมีเสียงตอบรับที่ดี จึงสร้างแบรนด์ ลองท�ำเป็นสินค้า

ออกมาขาย ด้วยความที่ท�ำงานด้านออกแบบอยู่แล้ว เราจึงน�ำมาใช้
ในการออกแบบแพ็กเกจจิง้ เว็บไซต์ ซึง่ ถือเป็นข้อได้เปรียบของเรา
เหมือนกัน ท�ำให้งานดูทันสมัย น่าสนใจ และได้รับการตอบรับที่ดี”
แม้จะอยู่ไกลถึงจังหวัดแพร่ ไม่ได้อยู่ในเมืองเหมือนธุรกิจอื่นๆ แต่
การท�ำธุรกิจของสลันดาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค สลันดาเลือกใช้วิธีขาย
ผ่านเฟซบุก๊ เพจ ส�ำหรับลูกค้าคนไทย และเว็บไซต์ภาษาอังกฤษส�ำหรับ
ตลาดต่างประเทศ โดยใช้สอื่ ออนไลน์ทกุ ประเภทเท่าทีม่ ใี นการโปรโมต
สินค้า พูดคุย และโต้ตอบกับลูกค้า เช่น e-mail, Twitter, Facebook,
Vimeo, Pinterest, Tumblr, Instagram
โดยสบู่สมุนไพรของ Srann มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้ส่วนผสมจาก
ธรรมชาติล้วนๆ ตั้งแต่นำ�้ มันบ�ำรุงผิว ซึง่ เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ก็น�ำ
มาจากน�ำ้ มันมะพร้าว น�ำ้ มันร�ำข้าว น�ำ้ มันงา น�ำ้ มันละหุง่ วัตถุดบิ หลัก
อย่างสมุนไพร ก็ใช้เป็นสมุนไพรสดทีป่ ลูกเอง เพือ่ ความหอม หรือแม้แต่

น�้ำที่น�ำมาเป็นส่วนประกอบ ก็ใช้น�้ำฝนที่เก็บสะสมไว้ในช่วงฤดูมรสุม
ซึ่งเป็นน�้ำบริสุทธิ์และช่วยให้มีฟองเยอะ โดยตัวสบู่ทั้งหมดไม่ได้เติมสี
กลิ่นสังเคราะห์ หรือสารเพิ่มฟองใดๆ จึงท�ำให้อ่อนโยนต่อผิว และ
ไม่ท�ำให้เกิดอาการแพ้ โดยราคาอยู่ที่ประมาณก้อนละ 120-200 บาท
“สิ่งส�ำคัญส�ำหรับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ต้องท�ำให้เขา
เชือ่ และไว้ใจเราก่อน ซึง่ ก็ตอ้ งเริม่ มาจากการพูดคุย อธิบาย ซึง่ เมือ่ เขา
เชื่อเราแล้ว เขาถึงจะเชื่อสินค้าเรา ถึงจะอยากลองใช้ การที่ลูกค้า
ได้คุยกับผู้ผลิตจริงๆ เขาจะเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจ ซึ่งทุกอย่าง
ที่ท�ำได้ก็เพราะเราไม่ได้มุ่งเน้นที่การขายก่อน เราสนุกที่จะท�ำ และ
บอกเล่าให้คนอืน่ ๆ ได้ฟงั มันเริม่ มาจากจุดเล็กๆ ความสนุกทีไ่ ด้ทดลอง
ท�ำและใช้กันเองภายในบ้าน แต่ ณ ตอนนี้มันเติบโตขึ้น โดยที่เราเอง
ยังตัง้ ตัวไม่ทนั สัดส่วนลูกค้าของเราตอนนี้ คือ ต่างชาติ 80 เปอร์เซ็นต์
ที่เหลือคือคนไทย มีตัวแทนจากหลายประเทศเสนอเข้ามาขอเป็น
ดิสทริบิวเตอร์ ซึ่งเรามองว่าคงต้องปรับตัวให้มีความเป็นมืออาชีพ
และสากลมากขึ้นกว่านี้”
นับเป็นอีกความส�ำเร็จทีเ่ ริม่ ต้นมาจากจุดเล็กๆ ซึง่ ใครๆ ก็สามารถ
ท�ำได้ ขอเพียงมีความตั้งใจจริง และการเตรียมตัวที่ดี ประตูชัย
แห่งความส�ำเร็จก็รอคุณอยู่ไม่ไกล...
08-5406-3112, 08-1483-5772
SRANN handcrafted soap
www.srann.co
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Interview

คนส่วนใหญ่เมื่อคิดเริ่มต้นท�ำธุรกิจ มักคิดถึงสิ่งที่ชอบเป็นอันดับแรก
เพราะคิดว่าการท�ำในสิ่งที่รักจะเป็นหนทางที่ใช่ในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
ให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโต ซึ่งตรงกับค�ำแนะน�ำในหลากหลายต�ำรา
ที่ว่าด้วยหลักการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ทว่าหากคุณไม่สามารถท�ำสิ่งที่รักให้แตกต่าง
จากธุรกิจรายอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมในตลาด โอกาสที่คุณจะไปไม่รอดก็มีสูง เพราะตลาดทุกวันนี้
มีสินค้าและบริการใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ทั้งจากผู้ประกอบการหน้าเก่าและใหม่

ท่ามกลางความหลากหลาย สินค้าและบริการ
ของคุณมีจดุ เด่นอะไรดึงดูดใจให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจ
เลือก!
แทนการมองหาโอกาสท�ำในสิ่งที่รัก นิธิพนธ์
ไทยานุรักษ์ เลือกใช้เวลาไปกับการค้นหาวิธี
แก้ปญ
ั หาเล็กๆ ในชีวติ ประจ�ำวันอย่างเรือ่ งจุกจิก
ในการส่งผ้าซักรีด ก่อนจะน�ำมาเชือ่ มโยงกับเรือ่ ง
ราวของเทคโนโลยีทเี่ ขาสนใจ กระทัง่ เกิดเป็นธุรกิจ
WashBox24 ผู้ให้บริการซักรีดผ่านระบบปฏิบัติ
การซอฟต์แวร์ เข้ามาเติมเต็มช่องว่างตลาดซักรีด
เมื่อ 2 ปีก่อน และพัฒนากลายมาเป็น Box24
ตู ้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารฝากสิ่ ง ของเพื่ อ
ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองในวันนี้ และนี่คืออีกหนึ่ง
บทเรี ย นที่ ว ่ า ด้ ว ยการเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ จ ะ
จุดประกายไอเดียให้คุณ

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า ปัญหาจุกจิกในชีวิต
ประจ�ำวันกลายมาเป็นธุรกิจใหม่ทำ� เงินให้คณ
ุ
ได้ยังไง
ก่อนหน้านีผ้ มท�ำงานออฟฟิศ เรียนจบทางด้าน
การเงินระดับปริญญาตรี และจบ Executive MBA
ที่ศศินทร์ แห่งจุฬาฯ พอจบมาก็ท�ำงานวนเวียน
อยู่กับเรื่องการเงิน การตลาด งานวิจัยผู้บริโภค
เป็ น 10 ปี ไม่ เ คยมี ค วามคิ ด ที่ จ ะท� ำ ธุ ร กิ จ
ของตัวเองเลย เพราะท�ำงานประจ�ำมาก็อยู่ตัว
ดีแล้ว สบายๆ พอสิน้ เดือนก็รบั เงินเดือน แต่เพราะ
บังเอิญมาเจอโจทย์ทเี่ ป็นโอกาสด้วย มันเป็นอะไร
ที่เราชอบที่จะท�ำเป็นการส่วนตัวด้วย
เราท�ำงานออฟฟิศกลับบ้านดึก ต้องส่งผ้าซัก
แล้วเจอกับปัญหาร้านซักรีดท�ำเสือ้ ผ้าเราหายแล้ว
ไม่รบั ผิดชอบ ความสะดวก และความโปร่งใสของ
กระบวนการมันขาดไป แล้วก็บงั เอิญอีกทีม่ โี อกาส
ได้ไปเทีย่ วญีป่ นุ่ และได้เห็นตูล้ อ็ กเกอร์เต็มไปหมด
ก็เลยคิดว่าท�ำไมไม่เอาตู้ล็อกเกอร์มาใช้กับ
กระบวนการซักรีด เพราะตูล้ อ็ กเกอร์ใช้พนื้ ทีน่ อ้ ย
ไม่ต้องการคนดูแล เปิดได้ 24 ชั่วโมง ใครจะมา
ใช้บริการเมื่อไหร่ก็ได้ ข้อดีเหล่านี้อาศัยเพียงแค่
ต้องสร้างให้เหมาะกับอุตสาหกรรมที่เราจะเล่น
เลยคิดธุรกิจทีเ่ ชือ่ มต่อตูล้ อ็ กเกอร์แบบออฟไลน์
เข้ากับระบบออนไลน์อนิ เทอร์เน็ต ในชือ่ WashBox24
ซึ่งก็คือการให้บริการซักรีดผ่านระบบปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าสามารถติดตามกระบวนการ
ซักผ้าได้ตงั้ แต่ตน้ จนจบ นับตัง้ แต่ลกู ค้าน�ำเสือ้ ผ้า

ไปใส่ไว้ในตูล้ อ็ กเกอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง
ณ จุดที่ตั้งที่สะดวก แล้วรอ SMS แจ้งเตือนเมื่อ
เสื้อผ้าที่ส่งซักรีดเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับรหัส
เปิดตู้ ซึ่งคุณสามารถไปรับเสื้อผ้าที่ตู้ล็อกเกอร์
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการตอบโจทย์ชีวิต
คนเมืองใหญ่ที่อาจจะไม่มีเวลาซักผ้า

เรียกว่าคุณเริ่มต้นธุรกิจมาจากปัญหา และ
ความบังเอิญล้วนๆ

ผมคิดต่อยอดจากปัญหา และลงมือ
ท�ำด้วยครับ แต่ก่อนท�ำก็มีศึกษาก่อน คือที่ญี่ปุ่น
ตามรถไฟฟ้ า จะมี ตู ้ ล็ อ กเกอร์ เ อาไว้ ส� ำ หรั บ
รับฝากของเต็มสถานีเลย เราเห็นแล้วก็คดิ ว่าเออ!
คอนเซ็ปต์มันดีนะ น่าจะเอามาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจซักรีดได้ พอเราสนใจก็เลยลองโทรศัพท์ถาม
ที่ญ่ีปุ่นว่า เราสนใจจะเอาตู้แบบนี้มาใช้ในธุรกิจ
ซักรีด ยูขายเท่าไร เขาบอกขายเป็นล้านเลย
ซึง่ เราสูร้ าคาไม่ไหว ก็ลองดูทอี่ นื่ คนส่วนใหญ่เมือ่
นึกถึงของถูกจะนึกถึงเมืองจีน ผมก็เหมือนกัน
เซิรช์ ไปเจอซัพพลายเออร์ทเี่ มืองจีนก็ตดั สินใจบิน
ไปดู แต่ปรากฏว่ามันเป็นแค่ตู้ล็อกเกอร์ธรรมดา
ไม่ได้ถกู สร้างมาให้เหมาะกับร้านซักอบรีด มันไม่มี
ระบบส่งผ้ารับผ้า ไม่มีระบบสมาร์ตโฟนแอพฯ
ไม่สามารถถ่ายรูปแล้วดูรูปเสื้อผ้าได้ ระบบการ
จ่ายเงินก็ไม่มี กลับมาคราวนีก้ เ็ ลยคิดว่าท�ำไมเรา
ไม่สร้างขึ้นมาเลย บ้านเราก็มีโรงเหล็กตั้งเยอะ
ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ จอทัชสกรีนก็มขี ายแถวพันธุท์ พิ ย์
เยอะแยะไป ท�ำไมเราไม่เอามารวมกัน เราก็มี
คนไทยที่เก่งๆ เยอะ มีเพื่อนเป็นโปรแกรมเมอร์
จึงกลายเป็นที่มาที่เอาทุกอย่างที่มีมารวมกัน

คิดเอง ท�ำเองทั้งหมดคนเดียวเลยเหรอ

ก็มีปรึกษากับคนใกล้ตัวกับพวกเพื่อน จริงๆ
ตอนเริม่ ต้นโปรเจ็กต์นไี้ ม่ได้คดิ คนเดียวนะ คิดกับ
เพื่อนอีก 4 คน จุดเริ่มต้นจริงๆ มีพี่คนหนึ่ง
บ่นขึ้นมาว่า เขาส่งผ้าซักรีดแล้วหายบ้าง กลับไป
ไม่ทันร้านซักรีดบ้าง ก็เลยท�ำให้เราฉุกคิดที่จะท�ำ
ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนี้
ขึ้นมา เพราะเป็นปัญหาที่เราเองก็เจอเหมือนกัน
แต่ตอนนัน้ ยังคิดไม่ออกว่าจะท�ำยังไง ก็เป็นจังหวะ
ทีเ่ ราไปเจอทีญ
่ ปี่ นุ่ มา แล้วเอาความคิดมาสานต่อ
กับเพื่อน 4 คน แล้วก็มาช่วยกันคิด แต่พอคิดไป
คิ ด มาท� ำ แผนธุ ร กิ จ เสร็ จ ปุ ๊ บ พี่ ค นที่ เ ริ่ ม ต้ น

จุดประกายความคิดก็ถอนตัวไปก่อนคนแรก เพราะ
ความที่เขาต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยท�ำให้
ไม่มีเวลามาท�ำ ส่วนอีกคนก�ำลังจะแต่งงานก็
ไม่พร้อมทีจ่ ะคิดเรือ่ งธุรกิจ อีกคนก�ำลังจะย้ายงาน
ตอนนั้นโปรเจ็กต์ก�ำลังจะตายไปแล้วถ้าไม่มีคน
ท�ำต่อ เราก็มาคิดว่าโอโห้! เราลงทุนลงแรงท�ำมา
ถึงขนาดนีแ้ ล้ว ทุกอย่างพร้อมแล้ว จะเลิกไปดือ้ ๆ
อย่างนี้เหรอ ก็มาคิดว่าถ้าจะลุยเดี่ยวคนเดียวล่ะ
ไหวไหม! ตอนนั้นมองว่าเราพอมีความเข้าใจ
ในธุรกิจนี้ และคิดว่ามันมีโอกาสก็เลยตัดสินใจท�ำ

เพือ่ นผมตัง้ แต่เรียน ม.4 ตอนทีผ่ มท�ำ WashBox24
เขาก็ยังไม่ได้เข้ามาช่วยอะไร เพียงแต่รู้ว่าเรา
ท�ำธุรกิจนี้อยู่ ท�ำมาได้สัก 4-5 เดือน ผมถึงลอง
เอ่ ย ปากชวนเขามา ส่ ว นอี ก คนเป็ น รุ ่ น น้ อ ง
ของเพื่อน ผมว่าการท�ำธุรกิจก็เหมือนกับการ
เดินทางในชีวติ มันท�ำให้เราได้เจอกับอะไรใหม่ๆ
ไปเรื่ อ ย แล้ ว การเปลี่ ย นแปลงก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ตามจังหวะที่พอเหมาะพอดี

จาก 4 เหลือเราแค่คนเดียว ยังกล้าไปต่อ
อีกเหรอ

ปัญหาใหญ่ของเราคือค�ำว่า ตู้อะไรวะ!! เป็น
ความท้าทายอันดับหนึ่งของ WashBox24 ที่เรา
ต้องเดินหน้าท�ำความเข้าใจกับลูกค้า ท�ำยังไงให้
เราก้าวข้ามค�ำนี้ไปให้ได้ ท�ำยังไงให้ลูกค้าเชื่อใจ
เรา ไม่ให้เขามองเราเป็นตัวประหลาด ซึ่งเราจะ
ต้องให้ความรู้ ต้องคิดโปรโมชั่นใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อ
ดึงดูดให้เขาได้ลองใช้ ได้เข้ามาท�ำความรู้จัก
กับเรา ซึ่งผมมองว่า Trust เป็นเรื่องส�ำคัญมาก
การลงทุนให้สาขาอุดมสุขเป็นออฟฟิศ มีคนถาม
ผมว่าจะท�ำไปท�ำไม ในเมือ่ คุณตัง้ ใจจะให้ตรู้ บั ซัก
อบรีดเป็นจุดขายของธุรกิจอยู่แล้ว ผมก็บอกเขา
ไปว่าเพราะผมอยากสร้างแบรนด์ อยากให้คน
เชื่อว่าผมมีตัวตน มีสถานที่เป็นหลักแหล่งให้คน
เข้ามาพูดคุยกันได้ ก็เลยต้องท�ำเป็นออฟฟิศ
มีหน้าร้านตกแต่งให้สวยงาม ถามว่าอยากท�ำมั้ย
ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากท�ำ จะต้องใช้พื้นที่เยอะๆ
ท�ำให้เปลืองงบประมาณ แต่จ�ำเป็นต้องท�ำเพราะ
เราต้องการสร้าง Trust เพราะถ้าคุณเป็นลูกค้าเดิน
เข้ามาจะรูส้ กึ ยังไง การทีค่ ณ
ุ เดินเข้ามามีคนอยูใ่ ห้
สอบถามอะไรได้ มีระบบอธิบายวิธีการใช้งานตู้
คุณย่อมรู้สึกดีกว่ากันแน่นอน ว่ากันตามจริงมัน
ก็คือโชว์รูมนั่นแหละ ผมท�ำที่นี่เป็นโชว์รูมกับที่
ลาดพร้าวซึง่ เป็นสองสาขาแรกเป็นเหมือนกับก้าว
แรกทีเ่ ราใช้สร้างแบรนด์ให้คนได้รจู้ กั ว่า WashBox24
คืออะไร ส่วนที่อื่นๆ อีก 40 สาขาจะเป็นตู้
ที่เอาไปตั้งตามจุดต่างๆ

บอกตรงๆ ตอนนัน้ ก็มรี สู้ กึ ใจหายเป็นธรรมดา
จริงๆ ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าตัวเองไหว หรือ
ไม่ไหว เพียงแค่คิดว่าภาพธุรกิจมันชัดเจน เหลือ
แค่การลงมือปฏิบตั ิ ก็มคี ำ� ถามว่าท�ำไมเราไม่ลงมือ
ท�ำ ก็ตัดสินใจเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีมาใช้ลงทุน
จริงๆ ก็ไม่ได้ใช้เงินทุนอะไรมากนัก แต่ต้องใช้
เวลาเยอะ เพราะตอนที่เริ่มท�ำธุรกิจนี้ใหม่ๆ เรา
ยังไม่ได้ลาออกจากงาน การท�ำงานพร้อมกันสอง
ทีน่ ไี่ ม่ใช่เรือ่ งง่ายเลยนะ ต้องใช้ชว่ งเวลากลางคืน
ท�ำวิจัย ก็จะศึกษาดูว่าตลาดมีกี่กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
มีผู้เล่นเป็นใครบ้าง มีจุดแข่งจุดอ่อนเป็นอย่างไร
ใช้เทคโนโลยีอย่างไร กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
พฤติกรรมเป็นอย่างไร ส�ำหรับธุรกิจที่ให้บริการ
แบบนี้จะได้รับผลตอบรับจากตลาดเป็นอย่างไร
แล้วเราจะบริหารจัดการยังไง
ระหว่างทางผมก็มีคิดสร้างอะไรใหม่ๆ เสริม
เข้าไปจากไอเดียเดิม เช่น ระบบตอนแรกเราไม่คดิ ว่า
จะมีสมาร์ตโฟนแอพฯ ผมก็คิดเอามาใส่เพิ่ม คือ
ตั้งแต่ปี 2555 ที่ทุกคนหายไปหมด แล้วผมต้อง
คิดคนเดียว ก็เป็นคนวางระบบต่างๆ พอดีผมมี
เพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เข้ามาร่วมแจมด้วย

พอเพื่อนชุดแรกถอนตัวออกไป ก็มีเพื่อน
ร่วมอุดมการณ์ชุดใหม่เข้ามาแทนที่

ใช่ ผมว่ามันเป็นไปตามกฎของ Law of
Attraction คือถ้าเราชอบอะไร มี Passion ใน
เรื่องอะไร มันจะดึงดูดคนที่มี Passion แบบเดียว
กับเราเข้ามาหาเรา อาจเกิดจากการขวนขวายหา
คนที่จะมาเป็นพันธมิตรใหม่กับเราด้วยก็ได้มั้ง
อย่างเพื่อนที่มาเป็นโปรแกรมเมอร์ให้ เขาเป็น

เริ่มธุรกิจจากปัญหา ท�ำให้มีปัญหาตามมา
เยอะมั้ย

คุณมีวิธีท�ำตลาดยังไง

เนื่องจากธุรกิจเราเป็น Location Base คือ
เราเอาตู้ไปตั้งตามที่ต่างๆ เราก็ต้องสื่อสาร
กับคนในพื้นที่นั้นเป็นหลัก การท�ำตลาดจะเน้น
ออฟไลน์ คือโบรชัวร์ อีเวนต์ โรดโชว์ และ
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ท�ำออนไลน์ควบคูก่ นั ไปด้วย ทัง้ เฟซบุก๊ และแอพฯ
ต่างๆ แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญมากเลยคือ Word of Mouth
การพูดปากต่อปาก อย่างสือ่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามา เราไม่เคย
จ่ายเลย ส่วนใหญ่เขาจะเข้ามาหาเราเอง คือเห็นว่า
ไอเดียเราแปลกก็อยากชวนไปออกรายการด้วย
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้เข้าแข่ง SeedStars
World เวทีการแข่งขัน Startup ระดับโลกแล้ว
เข้าสู่รอบ Finalist เมื่อปีที่แล้ว ท�ำให้สื่อรู้จักเรา
และประกอบกั บ ไอเดี ย ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใครด้ ว ย
เลยท�ำให้สื่ออื่นๆ ตามมา จนท�ำให้ WashBox24
เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว

ตัดสินใจลาออกจากงานประจ�ำตอนไหน

ท�ำมาได้ปหี นึง่ ถึงลาออกจากงานประจ�ำ เพราะ
งานมันเริ่มเยอะมากจนไม่ออกไม่ได้แล้ว ผมใช้
เวลาแค่สองปีขยายสาขาจากเดิมที่มีแค่ 2 สาขา
มาเป็น 42 สาขา เฉลี่ยเดือนละ 2 แห่ง ส่วนหนึ่ง
มาจากการขายแฟรนไชส์ด้วย คือเปิดมาได้สัก
ปีหนึ่งก็เริ่มคิดท�ำแฟรนไชส์ แล้วตอนนี้เรามี
เป้าหมายจะขยายสาขาให้ได้ 200 แห่งภายใน 3 ปี

แสดงว่าคนสนใจซื้อแฟรนไชส์กันเยอะ

เราไม่คิดว่า WashBox24
ตามความต้องการของผู้บริโภค
ถ้าเราตามเราคงไม่ท�ำตู้ประหลาด
ขึ้นมาให้ผู้บริโภคฉงนว่ามันคือตู้อะไร
แต่เป็นการคาดเดาไปข้างหน้า
มากกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าเราตามลูกค้า

เราคงเปิดร้านซักรีดธรรมดา

เพราะ WashBox24 เป็นตัวเปรียบเทียบกับ
ร้านซักรีดธรรมดา ร้านทั่วไปต้องใช้พื้นที่เยอะ
ต้องใช้คนเยอะ แต่ WashBox24 ใช้แค่ตู้ไปตั้ง
ไม่ต้องใช้คนเลย ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้
ผ่านแอพพลิเคชันในสมาร์ตโฟน ท�ำให้ลดต้นทุน
ในการใช้คนเป็นพนักงานหน้าร้าน และสามารถ
บริหารจัดการได้งา่ ยขึน้ แล้วยังสอดรับกับไลฟ์สไตล์
ของผูบ้ ริโภค แล้วเรามีคอนโดมิเนียมให้ลกู ค้าเลือก
ด้วย บางคนก็ถามว่า อ้าว! ถ้ามีท�ำเลดีแล้วท�ำไม
ไม่ลงเอง ค�ำตอบก็คือแฟรนไชส์เป็นวิธีในการ
กระจายความเสี่ยง ถ้าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถัง...
อย่างตัวผมเองต้องพัฒนาตู้ ต้องใช้เงินทุนอีกเท่าไร
ผมต้องมีวศิ กรกีค่ นเพือ่ ควบคุมและพัฒนาระบบ
เงินเดือนแต่ละคนเท่าไร คนพวกนี้ไม่ใช่พวกใช้
แรงงานนะ เงินเดือนไม่ได้ถูกเลย เมื่อเป็นอย่างนี้
ผมก็ตอ้ งเลือกทีจ่ ะโฟกัสเรือ่ งการพัฒนา ส่วนเรือ่ ง
การขยายสาขา ถ้าวิน-วิน คุณช่วยผมขยายสาขา
แล้วได้ส่วนแบ่งรายได้ไป เห็นว่าคุ้มก็ท�ำ แล้วผม
ไม่ใช่คนแรกทีท่ ำ� แฟรนไชส์ เซเว่นฯ รวยขนาดนัน้
ท�ำไมต้องท�ำแฟรนไชส์ ท�ำไมไม่ลงทุนเอง
คนมาซือ้ แฟรนไชส์ผมไม่ตอ้ งมีอะไรเลยมีเงิน
แค่ 120,000 บาทก็เปิดได้เลย ส่วนเรื่องสถานที่
ที่ตั้งตู้จะมี 2 แบบคือบางคนมีที่อยู่แล้วก็แค่ซื้อตู้
ไปตั้ง บางคนไม่มีที่เราก็จะติดต่อหาสถานที่ให้
เพราะเราเป็นพันธมิตรกับ Luxury Condo ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายอยู่ระดับหนึ่ง เพราะสถานที่
ทีจ่ ะเอาตูไ้ ปตัง้ ก็ตอ้ งดูวา่ เป็นจุดทีม่ กี ลุม่ เป้าหมาย
เราอยู่หรือเปล่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดฯ

ตามแนวรถไฟฟ้า แต่คนซื้อแฟรนไชส์ก็ต้องช่วย
คิดด้วยเหมือนกันนะ ว่าสถานทีท่ จี่ ะตัง้ ตูเ้ ป็นท�ำเล
ทีเ่ หมาะหรือเปล่า คนมีกำ� ลังซือ้ มัย้ ซึง่ เรามีเกณฑ์
ก�ำหนดไว้เบือ้ งต้น คือคอนโดฯ นัน้ จะต้องมีจำ� นวน
200 ห้องขึ้นไป อยู่ตามแนวรถไฟฟ้า เพราะคน
ทีอ่ าศัยอยูค่ อนโดฯ ตามแนวรถไฟฟ้าจะมีวถิ ชี วี ติ
ทีเ่ ร่งรีบ และส่วนใหญ่จะมีความต้องการทีต่ รงกับ
บริการของ WashBox24

ทีต่ งั้ เป้าไว้วา่ จะขยายสาขาให้ได้ 200 ตูใ้ น 3 ปีนี้
เป็นการขายแฟรนไชส์ทั้งหมดเลยหรือป่าว

มีทั้งส่วนที่เราจะลงทุนเองด้วยในเซกเมนต์
ใหม่ๆ เช่น ตึกส�ำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ร้าน
สะดวกซือ้ ตามชุมชน ซึง่ คงต้องลงทุนเอง แต่สว่ น
ที่เป็นคอนโดฯ หรือตามหมู่บ้านที่เราขยายเป็น
แบบแฟรนไชส์มาตลอดก็จะท�ำต่อไป ส่วนใหญ่
จะเป็น WashBox24 นอกจากนี้ เรายังมี Box24
ซึ่งจะเป็นตู้อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนอื่นๆ เช่น
MoveBox บริ ก ารจั ด ส่ ง พั ส ดุ ท างไปรษณี ย ์
ผ่านระบบแอพพลิเคชัน่ ShopBox บริการรับสินค้า
ที่สั่งซื้อออนไลน์ที่ตู้ล็อกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ คือ
ช่วงหลังเราขยายรูปแบบบริการจากตูร้ บั ซักอบรีด
มาเป็นตู้รับฝากสิ่งของด้วย ตึกส�ำนักงานคงเน้น
สองส่วนนี้ ซึ่งแต่ละเซกเมนต์บริการจะแตกต่าง
กัน อย่างถ้าบนสถานีรถไฟฟ้าคงไม่มีใครแบกผ้า
ขึน้ ไปหย่อนตูห้ รอก ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุสงิ่ ของ
มากกว่า เป็นของที่ไม่ใหญ่มากเลิกงานแล้ว
มารับกลับบ้านได้ คือจากจุดเริ่มที่พัฒนาระบบ
ตู้ล็อกเกอร์และแอพฯ เพื่อใช้ให้บริการซักอบรีด
เป็นหลัก ตอนนีเ้ อามาขยายบริการในรูปแบบอืน่ ๆ
ที่ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันได้

มองอนาคตข้างหน้ายังไง ต่อไปตูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์
ของเราจะเป็นอะไรได้อีกบ้าง

คงมีสองส่วนใหญ่ๆ คือมีบริการใหม่ๆ มาก
ขึ้น และขยายสาขามากขึ้น ตอนนี้มีบริการ
WashBox24, MoveBox และ ShopBox โดยใน
ส่วนของ ShopBox จะโตตามตลาด e-Commerce
คือลูกค้าทีซ่ อื้ ของออนไลน์แล้วไม่สะดวกให้มาส่ง
ทีบ่ า้ นก็ให้มาหย่อนตูแ้ ทน การขยายธุรกิจส่วนใหญ่
จะดูพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งจะได้มาจาก
การพูดคุยกับทีมงาน คนทั่วไป ตัวลูกค้าเองด้วย
จากการทีล่ กู ค้าต้องการเดีย๋ วนีเ้ ดีย๋ วนัน้ หรืออยาก
ได้อะไรตามทีฉ่ นั ต้องการ หรือเห็นเทรนด์อ-ี คอมเมิรซ์
ก� ำ ลั ง มา ศึ ก ษาจากอิ น เทอร์ เ น็ ต บ้ า งแล้ ว
ก็เอามาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจเรา

จากที่เคยอยู่ในสถานะลูกจ้าง ตอนนี้มาเป็น
นายจ้างเอง อยากดูแลลูกน้องของเรายังไง

ตอนนี้ผมมีลูกน้อง 20 กว่าคน ทุกคนมีหน้าที่
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ของตัวเองชัดเจน ผมมีทีมงาน 3 ทีม ทีมแรกเป็น
โอเปอเรชั่น ท�ำงานในส่วนรีดผ้า ถ่ายรูปเสื้อผ้า
ที่น�ำมาซัก อีกทีมเป็นโปรแกรมเมอร์ ท�ำพวก
ซอฟต์แวร์ต่างๆ ส่วนที่ 3 คือทีมท�ำตู้ล็อกเกอร์
ส่วนตัวผมอยากสร้างสภาพแวดล้อมทีท่ า้ ทายความ
สามารถของลูกน้อง เพราะถ้าเราท�ำแบบเดิม
ก็จะได้แบบเดิมๆ อย่างลูกน้องที่เคยท�ำงานกับ
ร้านซักรีดทั่วไป พอมาท�ำกับเราที่เป็นตู้ซักรีด
แรกๆ ยังท�ำอะไรไม่เป็น ต้องเรียนรู้ใหม่ เราก็จะ
บอกเขาว่า การท�ำอะไรใหม่ๆ มันเป็นเหมือน
โอกาสการเรียนรู้ส�ำหรับเขาด้วย เขาอาจไม่ได้
อยู่กับเราตลอด แต่ความรู้จะติดตัวเขาไป

ถ้าวันหนึง่ ข้างหน้ามีคนคิดตูใ้ ห้บริการทีเ่ ชือ่ ม
กับระบบสมาร์ตโฟนมาท�ำแข่ง เราจะพัฒนา
ธุรกิจไปทางไหนต่อ

เทคโนโลยีที่เราท�ำตอบโจทย์ที่คนอื่นไม่มี เรา
ออกสื่อเยอะ โซเชียลมีเดียก็ท�ำ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มี
ใครท�ำแบบเราออกมา แต่แน่นอนอยู่แล้ว การ
ก๊อบปี้เป็นเรื่องธรรมดา เราไม่ได้กังวลเรื่อง
ของการก๊อบปี้ ทุกอย่างในโลกนี้มันก๊อบกันได้
ส�ำคัญที่เราจะท�ำยังไงให้ก้าวให้เร็ว และมีลูกค้า
ที่จงรักภักดีกับแบรนด์เราให้ได้มากที่สุด ซึ่งเรา
คิดว่าเราท�ำได้ จุดขายเราไม่ได้เปลี่ยน จุดขาย
เราคื อ ท� ำ อย่ า งไรให้ ชี วิ ต คนง่ า ยที่ สุ ด และ
สะดวกสุด ฉะนัน้ เครือ่ งมือต่างๆ เป็นประเด็นรอง
เพราะเราไม่ ไ ด้ มี เ ฉพาะตู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเท่ า นั้ น
หากลูกค้าไม่สะดวกไปทีต่ ู้ อยากให้เราไปรับทีบ่ า้ น
เราก็ไปรับให้ได้ เรื่องราคาเราอาจไม่ได้ถูกที่สุด
ในตลาด แต่ เ ราจะเป็ น แบรนด์ ที่ ลู ก ค้ า
ให้ความไว้ใจ

จะท� ำ ยั ง ไงให้ ธุ ร กิ จ ของเราตามให้ ทั น
ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
รวดเร็วมากในปัจจุบัน

เราไม่คิดว่า WashBox24 ตามความต้องการ
ของผู้บริโภค ถ้าเราตามเราคงไม่ท�ำตู้ประหลาด
ขึน้ มาให้ผบู้ ริโภคฉงนว่ามันคือตูอ้ ะไร แต่เป็นการ
คาดเดาไปข้างหน้ามากกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเราตามลูกค้า เราคงเปิดร้านซักรีดธรรมดา
และเอาคนมานั่ ง รี ด ผ้ า อยู ่ ห น้ า ร้ า น แบบนี้
เรียกว่าตามแน่ อย่างไรก็ตาม การที่เราได้
ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นเจ้าแรก ลูกค้าย่อมให้เครดิตเราก่อน
แต่ข้อเสียคือ เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การท�ำ
ธุ ร กิ จ ทุ ก วั น นี้ เ ป็ น เรื่ อ งของการเข้ า ใจลู ก ค้ า
ต้องไม่หยุดพัฒนาถึงจะอยู่รอดและยั่งยืน

เป้าหมายสูงสุดคืออะไร

ผมไม่ได้คิดว่า WashBox24 จะเป็นอะไรที่
ตอบแทนสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคม ร้านซักรีดที่มีคน
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ปัญหาใหญ่ของเราคือค�ำว่า
ตู้อะไรวะ!!

เป็นความท้าทายอันดับหนึ่ง
ของ WashBox24 ที่เราต้อง
เดินหน้าท�ำความเข้าใจกับลูกค้า
ท�ำยังไงให้เราก้าวข้ามค�ำนี้ไปให้ได้

คอยให้บริการ ผมก็เชื่อว่าจะยังคงมีอยู่ในอีก
10-20 ปี ข ้ า งหน้ า แต่ ก็ เ ชื่ อ ว่ า ในอนาคต
WashBox24 น่าจะมีบทบาทมากขึ้น เหมือนกับ
ยุคหนึ่งที่ตู้เอทีเอ็มเริ่มถูกน�ำมาใช้ในสังคมไทย
วันแรกที่ธนาคารเอาตู้เอทีเอ็มมาให้ใช้ คนก็งง
เหมือนกันว่า มันตู้อะไร? มาถึงวันนี้เราไปท�ำ
ธุรกรรมทางการเงินทีต่ เู้ อทีเอ็มมากกว่าไปทีแ่ บงก์
อีก แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ไปที่แบงก์เลย ก็มีไปบ้าง
บางครั้ง แต่ไปที่ตู้เอทีเอ็มสะดวกกว่า Box24
ก็เหมือนตู้เอทีเอ็มของร้านซักรีดหรือร้านค้า

คิดว่านักธุรกิจในยุคสมัยนี้ต้องมีคุณสมบัติ
อะไรบ้าง

ต้องมี Passion คือลุ่มหลงคลั่งไคล้ในสิ่งที่ท�ำ
ส่วนตัวผมชอบความไดนามิกส์ของธุรกิจนี้ คือ
เทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวัน ไม่หยุดนิ่ง มีอะไร
ใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน การได้คิดบริการใหม่ๆ
เกิดขึ้นจากตู้ มีช่องทางใหม่ๆ ให้ลูกค้า มีปัญหา

ใหม่ๆ ให้แก้ไข มีโจทย์ใหม่ๆ ให้ได้ฝึกสมองคิด
มีโลเกชัน่ ใหม่ๆ ให้ได้คดิ ต่อยอดขยายสาขาไปเรือ่ ยๆ

คุณมีคำ� แนะน�ำอะไรให้กบั คนทีค่ ดิ อยากมีธรุ กิจ
ของตัวเอง แต่ยงั ไม่รจู้ ะเริม่ ต้นยังไงบ้างไหม

ใช้เวลากับการท�ำความเข้าใจลูกค้าเยอะๆ อย่าเพิง่
ท�ำเลยทันที ต้องศึกษาก่อน ถ้าเรามีความเข้าใจ
ในธุรกิจจริงๆ แล้วลงมือท�ำจะท�ำให้ส�ำเร็จ
ได้เร็วขึน้ แต่ถา้ ท�ำไปก่อนโดยทีย่ งั ไม่เข้าใจ สุดท้าย
ก็ต้องมาตามแก้ ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง ก็ให้เริ่ม
จากส�ำรวจดูว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไร บางคน
อาจจะบอกให้ท�ำในสิ่งที่ชอบ แต่ผมว่าลองมองดู
สิ่งที่เราไม่ชอบด้วยดีกว่า อย่างผม ไม่ได้เป็นคน
ชอบซักผ้าเลย แต่อยากมีผ้าสะอาดใช้ อยากให้มี
คนมาบริการ ผมก็เลยเอาสิง่ ทีต่ วั เองไม่ชอบมาท�ำ
ธุรกิจ ถ้าเลือกท�ำในสิง่ ทีช่ อบผมเลือกท�ำร้านกาแฟ
ดีกว่า แต่คิดว่าถ้าท�ำแล้วท�ำให้ยั่งยืนคงยาก
เพราะคู่แข่งเยอะ
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Money

ไตรรงค์ บุเครืต่อรากาศ
งมือสร้างก�ำไร

Lean Six Sigma
หากสามารถเพิ่มก�ำไร
โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
แล้วท�ำไมจะไม่ลงมือท�ำล่ะ ?
ทั้งนี้ หากย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว ธนาคารทหารไทย
หรือทีเอ็มบีได้น�ำ Lean Six Sigma มาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
กระบวนการต่างๆ ท�ำให้เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย
และขัน้ ตอนทีไ่ ม่จำ� เป็นออกเป็นผลส�ำเร็จ จนสามารถพัฒนาองค์กรได้
ผลส�ำเร็จดังกล่าว ไม่เพียงท�ำให้กลายเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถเพิม่ ผลก�ำไรได้มากขึน้ เท่านัน้ หากยังท�ำให้เกิดองค์ความรู้
อีกด้วย ทีเอ็มบีได้เป็นองค์กรต้นแบบของธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ
เอสเอ็มอีที่ขาดแคลนองค์ความรู้ในด้านนี้ และนี่จึงเป็นเหตุผล
ที่ท�ำให้ทีเอ็มบีเปิดหลักสูตร Lean Supply Chain by TMB ขึ้น
เพื่อน�ำความรู้ที่มีนั้นมาถ่ายทอด ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้
สามารถมีก�ำไรเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
ไตรรงค์ บุตรากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
ทีเอ็มบี อธิบายถึง Lean Six Sigma ว่า Lean เป็นเครือ่ งมือทีน่ ำ� มาใช้
เพื่อลดความสูญเสียที่ไม่จ�ำเป็นออก ท�ำให้กระบวนการผลิต
การท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ Six Sigma คือสถิติ
ค่าเบี่ยงเบน ที่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการ
ด�ำเนินธุรกิจ ฉะนั้น เมื่อน�ำ Lean กับ Six Sigma มาท�ำร่วมกัน
ก็แปลว่าจะท�ำให้ต้นทุนลดลง ผลก�ำไรเพิ่มขึ้น
“ส�ำหรับเอสเอ็มอีซึ่งมีความท้าทายหลายด้านทั้งการผลิต
การบริหารจัดการเงิน การตลาดหรือการขาย เราเชื่อว่าเอสเอ็มอี

ย่อมรู้เรื่องของตนเองดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการขาย แต่ใน
บางครัง้ เรือ่ งการเพิม่ ประสิทธิภาพอาจจะรูไ้ ม่ลกึ ทีเอ็มบีอาจจะเป็น
ส่วนของจิ๊กซอว์ที่หายไป ที่จะมาตอบโจทย์เพื่อท�ำให้พวกเขา
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีก�ำไร เพราะสุดท้ายแล้วความส�ำเร็จของการ
ท�ำธุรกิจจะวัดที่ผลก�ำไร ไม่ใช่ยอดขายที่เยอะแต่เก็บเงินไม่ได้”
ส�ำหรับโครงการ Lean Supply Chain by TMB นี้ จะแบ่งเป็น
3 ระดับ คือ White Belt ซึง่ เน้นสอนระดับทฤษฎี เป็นหลัก เปิดรับ
ไม่เกิน 100 บริษัท ต่อด้วย Blue Belt เป็นระดับที่เริ่มน�ำทฤษฎี
ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการท�ำเวิร์กช็อป เปิดรับ 50 บริษัท และระดับ
Green Belt เป็นการปฏิบัติจริง รับได้เพียง 10 บริษัทเท่านั้น โดย
ทีเอ็มบีจะเป็นพี่เลี้ยงไปช่วยให้การท�ำ Lean Six Sigma เกิดผลจริง
ทัง้ นี้ ทีเอ็มบีได้เปิดสอนมาแล้ว 3 ปี 7 รุน่ มีผเู้ ข้าร่วมกว่า 700 คน จาก
650 บริษัท ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม
สุขภาพและการโรงแรม อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค และอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมี 33 บริษัทที่ผ่านระดับ
Green Belt แล้วน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้จนสามารถลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้มากกว่า 200 ล้านบาท โดยไม่มีการลงทุนเพิ่ม
“ขอยกตัวอย่าง บริษัทซึ่งท�ำธุรกิจใบตองและอาหารแช่แข็ง
ส่งออก ซึ่งใบตองจะมีรูปร่างตามธรรมชาติ คนที่ตดั ใบตองเก่งก็จะ
ท�ำให้ได้ของเสียน้อยชิ้น แต่ประเด็นคือมีคนตัดใบตองหลายคน
ที่ฝีมือไม่เท่ากัน ใบตองที่ได้มีทั้งขนาด เล็ก ใหญ่ บาง หนา ปัญหา
คือไม่มีมาตรฐานและเกิดของเสียเยอะมาก วิธีแก้ปัญหาคือไปดู
คนที่ตัดใบตองเก่งที่สุดว่า เขาวางและตัดอย่างไร แล้วถ่ายวิดีโอ
เอามาเปิดเป็นแบบฝึกสอน สุดท้ายก็ท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดย
ไม่ต้องเพิ่มคน หรือมีเอสเอ็มอีรายหนึ่งท�ำธุรกิจตัดเย็บเสื้อโปโล
ซึ่งมีหลายขั้นตอน แต่ขั้นตอนที่ยากคือการประกอบส่วนคอเสื้อ
การวางคนเท่าๆ กันในแต่ละขั้นตอน ท�ำให้เสื้อมากองอยู่ตรง

Photo : Otto

การประกอบคอเสื้อ ช่างที่ประกอบคอเสื้อก็ท�ำไม่ทัน ขั้นตอนที่อยู่
ข้างหน้าก็ว่าง ข้างหลังก็ว่าง เราไปดูว่ามีขั้นตอนอะไร ก็พบว่า
เป็นเรื่องของการจัดวางคน แก้ปัญหาโดยวางช่างให้มาอยู่ตรงส่วน
ที่ยากให้มาก แล้วตรงอื่นน้อยหน่อย พอท�ำอย่างนี้งานก็ลื่นไหล
ไปได้ดี จะเห็นว่าบางครั้งเป็นเรื่องง่ายๆ แต่คิดไม่ถึง ทีเอ็มบีจะไป
ช่วยดูและจุดประกายความคิดให้ สุดท้ายก็จะเห็นว่า จริงๆ แล้ว
สามารถลดความสูญเสียที่ไม่จ�ำเป็นได้ ท�ำให้ได้ผลลัพธ์คือต้นทุน
ลดลง ท�ำงานได้เร็วขึ้น ผลก�ำไรก็เพิ่มขึ้น”
ทั้งนี้ ไตรรงค์ได้ให้ข้อแนะน�ำ ส�ำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
ต่อไปด้วยว่า การควบคุมต้นทุนนั้นมีความส�ำคัญกว่าการขยาย
ยอดขาย แน่นอนว่าหากสามารถขยายยอดขายได้ย่อมเป็นเรื่องดี
แต่ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ต้องยอมรับว่า การขยายการขายเป็นไป
ได้ยาก ก�ำไรจึงส�ำคัญกว่ายอดขาย ดังนั้น จึงยิ่งควรจะต้องหาทาง
เพิ่มก�ำไรมากขึ้น
“Lean Six Sigma ไม่ได้จำ� กัดว่าจะต้องใช้เฉพาะการผลิตเท่านัน้
จริงๆ การขายก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ เช่น บางครั้งเราให้
เซลส์ไปขายของ เซลส์อาจจะวิง่ ไปวิง่ มาทับซ้อนกันเองหรือบางพืน้ ที่
ไม่มีเซลส์เลย แต่ถ้าสามารถจัดเส้นทางการขายได้ การดูลูกค้าก็
ละเอียดกว่า ประหยัดค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพด้านการขายเพิ่ม
ยอดขายก็ดีขึ้น ส่วนการผลิตจะต้องคิดว่าจะท�ำอย่างไรจึงจะใช้
แรงงานน้อยลง ถ้าเราจ้างคนไปวางจุดทีไ่ ม่เหมาะ คนก็ไปกองทิง้ ไว้
อย่างนั้น ถ้าวางเหมาะก็กระจายได้ หรือเพิ่มตรงที่งานยาก งานก็
ไหลไปได้เหมือนกัน ทั้งหมดนี้ Lean Six Sigma จะสามารถเข้ามา
ช่วยทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องขายจนถึงผลิต ท�ำให้เรามีโอกาสขายของ
มากขึน้ ต้นทุนถูกลง ซึง่ ทีเอ็มบีเองก็มคี วามสุข เพราะได้เห็นเอสเอ็มอี
เรียนรู้ ช่วยให้เอสเอ็มอีมีผลก�ำไรมากขึ้น และเติบโตอย่างมั่นคง
ต่อไป” ไตรรงค์กล่าวในตอนท้าย
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อัญมณีเลอค่าจากเนื้อไม้
Text :

นอกจากความงดงามของเพชร พลอย
ที่ถูกน�ำมาเจียระไนเป็นเครื่องประดับเลอค่าแล้ว

“ไม้” วัสดุที่หลายคนมองว่าธรรมดา
แต่ในมุมมองความคิดของสองหนุ่มสาวอย่าง

ธีระรัฐ จารุวัฒนชัย แต๊ก และ
ปิยะพร เชาวน์ดี ปอม

กลับมองว่านี่คือ สิ่งเลอค่าและงดงาม
ไม่ต่างอะไรกับอัญมณีตัวหนึ่งที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา

นิตยา สุเรียมมา / Photo : กฤษฏา ศิลปไชย

ด้วยความชื่นชอบงานไม้เป็นทุนเดิม กอปรกับมีปัญหาในเรื่องของจิวระเบิดหู (เครื่อง
ประดับชนิดหนึ่งเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่น มีขนาดใหญ่กว่าตุ้มหู) ที่หาสวมใส่พอดี
ได้ยาก บวกกับมีตัวเลือกให้เลือกน้อย แต๊กและปอมจึงชักชวนกันผลิตเครื่องประดับ
จากเนื้อไม้ขึ้นมา โดยจับเอาเอกลักษณ์ของสีสันจากไม้ชนิดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
รวมถึงลวดลายต่างๆ มาท�ำเป็นเครื่องประดับที่มีจุดเด่นไม่ซ�้ำกันในแต่ละชิ้น
ภายใต้แบรนด์ “Gleamwood” ที่แปลว่า ระยิบระยับ
“แต๊กเป็นคนชอบใส่จวิ อยูแ่ ล้ว แต่หาแบบทีอ่ ยากได้ในเมืองไทยไม่มเี ลย ทัง้ ขนาด
ทีพ่ อดีและดีไซน์กม็ ใี ห้เลือกน้อย ส่วนใหญ่เป็นงานน�ำเข้าจากต่างประเทศ ทีท่ ำ� ในเมือง
ไทยก็เป็นงานอีกเกรดไปเลย ราคาถูก ไม่ได้มาตรฐาน เลยคิดกันว่าในเมื่อยังไม่มีใครผลิต
อย่างจริงจัง งั้นลองท�ำกันเองดูไหม เพราะผมกับปอมก็ชอบงานไม้กันอยู่แล้ว”
ก่อนที่จะลงมือท�ำ แต๊กใช้เวลาอยู่ปีกว่าในการศึกษาถึงเอกลักษณ์ของไม้ในแต่ละพื้นที่
ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งเรื่องของสี กลิ่น และลวดลาย รวมถึงการฝึกฝนลองผิดลองถูก ซึ่งไม่มีโรงเรียน
ไหนเปิดสอน อาศัยได้มาจากการศึกษาหาความรู้ ถามผู้รู้ รวมถึงการอาศัยครูพักลักจ�ำ ไม่ต่างอะไร
กับการร�่ำเรียนวิชาช่างในสมัยก่อน
“ยากมากครับ เพราะเราไม่มคี วามรูแ้ ละพืน้ ฐานอะไรเลย ทุกอย่างใหม่หมด และงานพวกนีเ้ ขาไม่สอน
กันง่ายๆ มันเป็นวิชาเอาไว้ท�ำมาหากิน จึงยากส�ำหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือทักษะอะไรเลย ต้องอาศัย
ความพยายาม อดทน ท�ำให้เขาไว้ใจว่า เรามีความตั้งใจจริงที่จะท�ำ เขาถึงยอมบอก นอกจากศึกษา
หาข้อมูลด้วยตัวเอง ผมได้อาจารย์ดีหลายท่านให้ค�ำปรึกษาในเรื่องงานไม้ บางอย่างเราก็ลองกันไป
แบบซื่อๆ ไปจ้างให้เขาลองท�ำบ้าง ซื้อเครื่องจักรมาโดนหลอกบ้าง แบ่งเงินเดือนมาลงกันทุกเดือน
ลองผิดลองถูกกันไป จนพอเวลาผ่านไปเริ่มเรียนรู้มากขึ้น ท�ำเป็นมากขึ้น เราก็เปิดแบรนด์ขึ้นมา”
แต๊กและปอมเริ่มผลิตจิวหูออกมาวางขายพร้อมๆ กับการสร้างแบรนด์ไปด้วย โดยเริ่มจากขาย
ผ่านทางเฟซบุ๊ก จากลูกค้าไม่กี่รายที่เข้ามาซื้อก็เริ่มมีการบอกกันต่อปากต่อปาก นอกจากจะมีเอกลักษณ์
ทีส่ สี นั ลวดลายไม้ และดีไซน์ให้เลือกหลากหลายแล้ว จุดเด่นอีกอย่างของเครือ่ งประดับไม้ Gleamwood
คือ ลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกสีในแบบเฉพาะที่ตัวเองต้องการในรูปแบบของ Custom หรือการ
สั่งท�ำได้ด้วย โดยแต๊กและปอมการันตีว่า ณ ตอนนั้นยังไม่เคยมีใครท�ำมาก่อน และนอกจากท�ำจิวแล้ว
แต๊กและปอมยังเริ่มท�ำเครื่องประดับอื่นๆ อย่างแหวน จี้ห้อยคอเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย ซึ่งราคาขาย
อยู่ที่ประมาณ 350-1,500 บาท
“เราเริ่มต้นมาจากความต้องการที่เราอยากได้เอง อยากมีงานดีไซน์เก๋ๆ อยากได้สีสันไม้ที่มีให้เลือก
หลากหลาย คุณภาพดีๆ ใส่ ดังนั้น เมื่อได้มาท�ำเองเราจึงอยากท�ำให้ดีที่สุด อย่างสีไม้ที่ใช้เนื่องจาก
เราศึกษามาค่อนข้างเยอะ ท�ำให้เรารู้จักไม้แต่ละชนิดค่อนข้างดี ซึ่งจริงๆ แล้วไม้แต่ละชนิดแต่ละพื้นที่
มีความสวยงามและเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้ว บางชนิดมีเนื้อสีชมพู บางชนิดมีลวดลายสวยแปลกตา
ไม่ได้มแี ค่เพียงสีนำ�้ ตาลอ่อนกับน�ำ้ ตาลเข้มเหมือนอย่างทีห่ ลายคนเข้าใจ เราพยายามน�ำเอกลักษณ์ตา่ งๆ
เหล่านี้มาสร้างงานให้น่าสนใจ ในตัวชิ้นงานเราพยายามท�ำให้ได้มาตรฐาน สวมใส่สบายและสวยงาม
อย่างขอบของจิวด้านข้างเราจะเหลาให้มน เวลาสวมจะได้ไม่เจ็บหู น�้ำยาเคลือบไม้เราก็ใช้อย่างดี ไม่เป็น
สารเคมีอันตรายต่อร่างกาย”
ในอนาคตแต๊กและปอม อยากจะขยายแบรนด์ออกไปให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพราะเชื่อว่ายังมีกลุ่ม
ผู้บริโภคอีกมากที่มีความต้องการจิวและเครื่องประดับงานไม้อย่างพวกเขา เพียงแต่อาจจะยังหาไม่เจอ
“ตอนนี้เราเริ่มขยับขยายเป็นธุรกิจจริงจังมากขึ้น เริ่มมีการท�ำเว็บไซต์ ถ่ายรูปท�ำแค็ตตาล็อกไปเสนอ
ลูกค้า นอกจากรายย่อย เริ่มมีลูกค้าที่สนใจอยากน�ำงานเราไปขายด้วย ทั้งคนไทยและต่างชาติ แต่ด้วย
ก�ำลังตอนนี้ที่มี เราท�ำกันแค่สองคนทุกอย่างทุกขั้นตอน จึงท�ำให้ไปได้ช้า จริงๆ เรามีภาพในหัวหมดแล้ว
แหละว่าควรจะเดินไปยังไง เพียงแต่รอเวลาอีกนิด หลายคนพูดนะ ท�ำไมไม่เลือกท�ำอะไรง่ายๆ ที่คนเขา
ต้องใช้อยู่แล้ว มาท�ำอะไรยากๆ ท�ำไม แต่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่ เราอยากท�ำงานที่เป็นงานของเราจริงๆ
นี่คือ โลกของเรา คือ สวนสนุกของเรา”

gleamwood
gleam_wood
www.gleamwood.com
08-5615-3663
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เสื้อยืดหมีๆ เปลี่ยนสีได้
Text :

นอกจากเสื้อยืดที่สกรีนลายแปลกตา
หรือลวดลายตามกระแส เทคนิคบางอย่าง
ที่สามารถสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ยังเป็นการสร้างแความแตกต่าง
และช่วยเสริมให้เสื้อยืดแบรนด์นั้น
เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับ Abearable

เสื้อยืดที่มีดีมากกว่าแค่ลวดลาย

Kritsana S. / Photo : Otto

ญาณกาญจน์ หลงสวาสดิ์ หรือ บุ๊ก สาวน้อยเจ้าของแบรนด์เสื้อยืด Abearable และ
ณัฐ คงวิชาไพสิฐ ซึ่งดูแลการผลิต Abearable ที่มีหมีเป็นคาแร็กเตอร์ของแบรนด์
โดยนอกจากความน่ารักของเจ้าหมีในอิรยิ าบถต่างๆ แล้ว บุก๊ ยังน�ำเทคนิคการเปลีย่ น
สีบนวัตถุ ซึง่ เป็นเทคนิคทีเ่ ธอสนใจตัง้ แต่ตอนเป็นนักศึกษามาใช้ในการสร้างจุดเด่น
ให้แบรนด์
“ก่อนจะท�ำแบรนด์ เราเคยท�ำเสื้อยืดขายที่งาน Fat T-shirt เป็นเสื้อยืดลายหมี
ที่มีคาแร็กเตอร์กวนๆ หน่อย และด้วยความที่ Fat T-shirt เป็นงานที่รู้จักในวงกว้าง
เมื่อท�ำเสื้อยืดแบรนด์ Abearable คนที่เคยเป็นลูกค้าตั้งแต่งานนี้จึงตามมาอุดหนุน
ซึ่งเสื้อยืดที่เคยขายจะแค่สกรีนลายธรรมดา แต่ Abearable เพิ่มลูกเล่นที่น่าสนใจ
นั่นคือการน�ำเทคนิคการเปลี่ยนสีมาใช้กับผ้า และดีไซน์ลวดลายหมีในอิริยาบถที่สอดคล้อง
กับประเภทของสีที่ใช้ เช่น หากใช้สีประเภท Sunshine-Sensitive จะออกแบบลายเสื้อเป็นรูปหมี
ใส่แว่นตาเลนส์ใส ซึ่งเมื่อออกแดด เลนส์จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นกลายเป็นแว่นกันแดด หรือถ้าใช้
สีประเภท Temperature-Sensitive เมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องจะเป็นเสื้อยืดลายหมีธรรมดา แต่ถ้า
เจออุณหภูมิที่เย็นจะกลายเป็นรูปหมีใส่หมวกไหมพรม”
ครัน้ ถามว่า อะไรคือเหตุผลในการท�ำเสือ้ ยืดลายหมี เธอตอบว่า หมีคอื สัตว์ทคี่ นจดจ�ำได้ และ
เข้าถึงทุกคนได้งา่ ย ซึง่ เหมาะจะน�ำมาใช้ในการสร้างการจดจ�ำของลูกค้า แต่เพือ่ สร้างความแปลกใหม่
อันเป็นจุดขายที่ต่างจากแบรนด์เสื้อยืดอื่นในท้องตลาด การน�ำเทคนิคการเปลี่ยนสีมาใช้ร่วมกับ
งานดีไซน์จึงตอบโจทย์ได้ดีที่สุด
“แค่เสือ้ ยืดลายหมีใครก็ทำ� ได้ แต่เอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์อย่างเสือ้ ยืดลายหมีทมี่ อี ริ ยิ าบถ
ล้อไปกับเหตุผลของการเปลี่ยนสีนั้นไม่ใช่ใครก็ท�ำได้ ดังนั้น เราจึงน�ำงานดีไซน์มาเล่นกับเทคนิค
เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้เหตุผลของการเปลี่ยนสี เช่น ท�ำไมเสื้อถึงเปลี่ยนเป็นรูปหมีกางร่ม
เมื่อใส่เสื้อลายนี้เดินอยู่นอกตัวอาคาร นั่นเพราะหมีต้องการหลบแสงแดด หรือท�ำไมเสื้อยืดตัวนี้
เวลาเจออากาศหนาวจึงต้องเป็นลายหมีใส่หมวกไหมพรม นั่นเพราะมันหนาว”
ในตอนนีห้ ากพูดถึงการน�ำเทคนิคการเปลีย่ นสีมาใช้กบั วัตถุตา่ งๆ เชือ่ ว่าเทคนิคนีไ้ ด้กลายเป็น
ที่รู้จักแล้ว เพราะหลายๆ แบรนด์เริ่มน�ำมาใช้ เช่น ร่มเปลี่ยนสีที่จะเปลี่ยนสีเมื่อโดนน�้ำ และ
ฝารองนั่งชักโครกของประเทศญี่ปุ่นที่เปลี่ยนสีเมื่อมีคนมาใช้ชักโครก แต่ถ้าเป็นเสื้อยืดเปลี่ยน
สีนั้นอาจยังไม่มีให้เห็นในตลาดของเมืองไทย ด้วยเหตุนี้ บุ๊กจึงเดินเข้าไปอยู่ในช่องว่างนี้ด้วยการ
สร้าง Abearable แบรนด์เสื้อยืดเปลี่ยนสีเจ้าแรกของไทย เมื่อสินค้าออกสู่ตลาดได้ไม่นาน การ
ตอบรับก็อยู่ในแนวโน้มที่ดีเพราะเป็นสินค้าใหม่ของตลาด ลูกค้าจึงต่างให้ความสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็นลูกค้าบนโลกออนไลน์อย่างเฟซบุก๊ อินสตาแกรม และ Pinkoi อันเป็นช่องทางหลักในการขาย
สินค้า และลูกค้าที่รู้จักแบรนด์จากงานอีเวนต์ต่างๆ
“ด้วยความที่ Abearable ต่างจากเสื้อยืดอื่นในตลาด ดังนั้น จึงห้ามขี้เกียจพูดคุยกับลูกค้า
เพราะหากไม่พดู ไม่อธิบาย พวกเขาจะไม่รวู้ า่ เสือ้ ยืดของเราเปลีย่ นสีได้ และท�ำไมจึงเปลีย่ นสีเป็น
รูปนี้ ซึ่งยิ่งอธิบายมากเท่าไร ลูกค้าก็ยิ่งเข้าใจสิ่งที่แบรนด์ท�ำมากเท่านั้น เมื่อพวกเขาเข้าใจ เขา
ก็สามารถอธิบายให้คนอื่นที่สนใจเสื้อของเราฟังได้ แต่เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดเร็วขึ้น เราเลย
ท�ำแผ่นพับที่ใช้ภาพประกอบเป็นส่วนใหญ่ เพราะอยากให้เห็นการเปลี่ยนสีที่ชัดเจน โดยแสดง
ภาพ 2 แบบคือ เสือ้ ยืดก่อน-หลังออกแดด และเสือ้ ยืดในอุณหภูมหิ อ้ ง-อุณหภูมทิ เี่ ย็นลง นอกจากนี้
ยังใช้สัญลักษณ์ก�ำกับเพื่อเพิ่มความเข้าใจในปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนสีคือ ในร่มใช้ภาพร่ม
กลางแจ้งใช้ภาพพระอาทิตย์ อุณหภูมิห้องแทนด้วยสีส้ม และอุณหภูมิเย็นแทนด้วยสีฟ้า”
หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากลูกค้าชาวไทยและต่างชาติที่ชื่นชอบงานดีไซน์ บุ๊กจึง
แตกไลน์สินค้าเพิ่มเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น โดยตอนนี้มีเสื้อแจ็กเกตแบบมีหมวก และ
Jumper เพราะต้องการให้เข้ากับหน้าหนาวทีม่ าเยือน รวมทัง้ มีหมอนอิง และกระเป๋าผ้า ส่วนใคร
ที่มองหาเสื้อยืด หมวก และกระเป๋าผ้าลายหมีเท่ๆ แต่ไร้การเปลี่ยนสี Abearable ก็มีให้เลือก
เช่นกัน

abearable
abearable
Pinkoi.com/abearable
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Marketing&Idea
ONLINE MARKETING

ให้ธุรกิจแบบมือโปร
Text : นิติ มุขยวงศา Marketing Specialists

Alibaba.com
ไ ม่ ย า ก อ ย่ า ง ที่ คิ ด

ณ ชั่วโมงนี้ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Online Marketing
มีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น ต่อค�ำถามที่ว่าธุรกิจเราจ�ำเป็นจะต้องท�ำ Online Marketing
หรือไม่ ค�ำตอบจึงไม่ได้อยู่ที่ต้องท�ำหรือไม่ท�ำ แต่จะต้องท�ำอย่างไรให้ดีต่างหาก
ปัจจุบันการหาข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าหรือการเปรียบเทียบราคา ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็คงหนี
ไม่พ้นการเซิร์ชหาจาก Google, Youtube, Facebook แต่ถ้าลูกค้าเจอแล้วคลิกเข้าไปกลายเป็นลิงก์ตาย
รูปหาย ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเมื่อหลายปีมาแล้ว แน่นอนว่า ความน่าเชื่อถือของบริษัทคุณจะลดลงไปเยอะ
หรืออาจจะพาลคิดไปว่า บริษัทคุณปิดท�ำการไปแล้ว นอกจากนี้ ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือ สินค้าหรือบริการ
ของเราไม่ได้อยู่บนนั้นเลย แปลว่าลูกค้าไม่มีโอกาสที่จะค้นหาเราเจอเลย ซึ่งนั่นหมายความว่าโอกาส
ทางธุรกิจอาจหลุดลอยไป
ดังนั้น การท�ำ Online Marketing ที่ได้ผลจึงขึ้นอยู่กับความใส่ใจใน Content และเทคนิคเหล่านี้
Objective หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ Theme หลักๆ ที่สื่อออนไลน์ของเราจะน�ำเสนอไปยัง
ผูช้ ม ยกตัวอย่างง่ายๆ เลือกแกนสองด้าน และใส่จดุ ทีเ่ หมาะสมโดยการให้คะแนน เช่น ระดับความสนุกสนาน
ของข้อมูล คือเราจะพูดคุยกันเป็นกันเอง หรือพูดคุยกันแบบจริงจังแค่ไหน หรืออีกตัวอย่างคือ เราจะให้
ความรู้ หรือเน้นขายในระดับไหน พอได้วัตถุประสงค์หลักแล้ว วัตถุประสงค์ของแต่ละ Content ก็จะง่าย
ขึ้น
Material วัสดุในการน�ำเสนอ ที่เราจะสื่อสารไปยังผู้บริโภค แน่นอนว่าต้องมีความสัมพันธ์กับข้อแรก
คือ Objective เช่น ถ้าเราเป็นแบรนด์ที่สนุก เราอาจเลือกใช้ Infographic ที่เป็นการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็นภาพ
นิ่งหรือ Animation ในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค เป็นต้น
Step หรือ Timeline ท�ำอะไรก่อนอะไรหลัง เนื่องจากแต่ละ Content ที่เราสื่อออกไปนั้นย่อมเกิด
ผลกระทบกับผูบ้ ริโภค ดังนัน้ ล�ำดับก่อนหลังเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมาก ลองคิดดูวา่ หากผลิตแคมเปญให้คนเล่นเกม
แข่งขันชิงรางวัลกัน แล้วพอสิน้ สุดรายการ เราสามารถเอาผลจาการแข่งขันมาท�ำอะไรต่อได้อกี เช่น รวบรวม
เป็นคลิปขอบคุณ ส่งไปยังสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนรายการ หรือเป็นโฆษณาย่อมๆ ตรงนี้นอกจากประหยัด
งบแล้ว ยังได้ประโยชน์อีกทางด้วย
Keep Update การอัพเดตถือว่าเป็นหัวใจหลักของการท�ำมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่จะละเลย
การดูแล เว็บไซต์ปล่อยให้ลงิ ก์ตาย บางทีแผนทีห่ รือเบอร์โทรศัพท์ยงั ไม่อพั เดตเลย วิธกี ารง่ายๆ ทีข่ อแนะน�ำ
ให้ทำ� ก็คอื ออกแบบ “ตารางเวร” อัพเดตข้อมูล เหมือนสมัยทีเ่ ราต้องท�ำเวรในห้องเรียน และก�ำหนด “หัวหน้า
เวร” ช่วยควบคุมดูแลความประพฤติของลูกเวรทุกคนด้วย ทีนกี้ จ็ ะไม่พลาดการอัพเดตข้อมูลทีส่ ำ� คัญๆ อย่าง
แน่นอน

Alibaba.com ถือเป็นเว็บไซต์ตลาดกลางที่ใหญ่ มีสินค้าครอบคลุมทุกประเภท
ซื้อ-ขายกันในลักษณะระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ และที่ส�ำคัญมีผู้ซื้ออยู่ทั่วโลก จึงไม่แปลก
ที่ใครๆ จะเข้าไปสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเอง
อิศราภรณ์ ปิ่นสิริณัฎฐ์ เป็นสมาชิกโกลด์เมมเบอร์ของอาลีบาบา และใช้ช่องทางนี้
ค้าขายจิวเวลรี่มานานถึง 7 ปี โดยพื้นเพครอบครัวเธอท�ำธุรกิจจิวเวลรี่อยู่แล้ว แต่เธอ
เห็นว่าการค้าขายก�ำลังแปรเปลีย่ นมาสูก่ ารค้าบนโลกออนไลน์มากขึน้ จึงคิดทีจ่ ะหาทาง
ต่อยอดธุรกิจของครอบครัวไปบนออนไลน์ โดยเริ่มแรกได้ลองสมัครเป็นสมาชิก
กับอาลีบาบาแบบธรรมดาตามค�ำแนะน�ำของเพื่อน เพราะเมื่อเห็นว่าเป็นช่องทางแบบ
B2B ซึ่งเหมาะกับการท�ำธุรกิจมากกว่าเว็บไซต์ทั่วไป
“ปีแรกที่เป็นสมาชิกแบบธรรมดา แทบจะไม่มีคนซื้อเลย แต่มีคนแนะน�ำให้ลอง
สมัครสมาชิกประเภทโกลด์เมมเบอร์ที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละหลายหมื่นบาท ก็เลย
ลองดู ปีแรกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่เขาจะมาแก้ปัญหาให้ พยายามหาผู้ค้าที่เหมาะสม
เข้ามาเจอกัน ได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น เช่น ได้โฆษณา พอปีที่สองปรากฏว่ามีลูกค้าเข้ามา
เยอะมาก แล้วได้ลูกค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งอเมริกา แคนาดา ยุโรป บางเดือนขายได้
7-8 แสนบาททีเดียว ดังนั้น ถือว่าคุ้มค่ากับค่าสมัครสมาชิกที่เสียไป”
แม้อาลีบาบาถือเป็นตลาดกลางที่ใหญ่ แต่การขายจิวเวลรี่ในตลาดออนไลน์ก็ไม่ใช่
เรือ่ งง่ายเหมือนเช่นสินค้าทัว่ ๆ ไป ด้วยความทีเ่ ป็นสินค้าทีม่ รี าคาแพง ความไม่ไว้วางใจ
ของลูกค้าจึงมีสงู มากตามไปด้วย อิศราภรณ์บอกว่าส�ำหรับผูท้ จี่ ะท�ำธุรกิจออนไลน์หวั ใจ
ส�ำคัญคือความจริงใจ การแสดงความมีตวั ตน ซึง่ จริงๆ อาลีบาบาก็มกี ารคัดกรองสมาชิก
ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงสามารถการันตีความมีตัวตนได้ส่วนหนึ่ง
“ต้องท�ำให้เห็นว่าเรามีตัวตนอยู่จริง เชื่อถือได้ ต้องท�ำตัวให้ติดต่อได้ตลอดเวลา
ถ้ามีลูกค้าบินมาขอพบก็จะรีบตอบรับและพร้อมเปิดกระเป๋าให้ดูสินค้ากันไปเลย
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความซื่อสัตย์ เพราะลูกค้าบางรายที่เคยซื้อกับเรา จะได้กลับมา
ซื้ออีก ภาพถ่ายสินค้าทุกภาพจะเน้นความเป็นจริง ไม่มีรีทัชภาพ ถ้าสินค้าชิ้นไหน
มีต�ำหนิก็จะถ่ายรูปให้เห็นกันชัดๆ เพราะเป็นการซื้อ-ขายสินค้าตามความเป็นจริง
การบริการทีเ่ สมอต้นเสมอปลาย ลูกค้ามีปญ
ั หาอะไร เราต้องพร้อมทีจ่ ะช่วยลูกค้าตลอด
เวลา หากของช�ำรุดเสียหายจากการใช้งานก็ยินดีที่จะซ่อมให้”
อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วเมื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่ลงทุนน้อยแต่สามารถเข้าถึง
ลูกค้าได้ทั่วโลก อิศราภรณ์แนะน�ำว่าก็ควรหาช่องทางออนไลน์อื่นๆ และใช้ให้เป็น
ประโยชน์ โดยส�ำหรับเธอนอกจากจะขายผ่านอาลีบาบาเป็นหลักแล้ว ในระยะหลังยัง
เปิดทัง้ เฟซบุก๊ และอินสตาแกรม ซึง่ ปรากฏว่าได้ลกู ค้าจากช่องทางเหล่านีแ้ บบไม่คาดฝัน
“ลูกค้าจากตะวันออกกลาง เจอเราผ่านอินสตาแกรม ซึ่งจริงๆ ตอนเปิดช่องทางนี้
ก็ไม่ได้คาดหวังมาก เพราะมันเหมือนเป็นการขายแบบรีเทลมากกว่า คือจริงๆ เราก็ขาย
ได้ทั้งรีเทลและโฮลเซล แต่ลูกค้าเจอเราแล้วบินมาคุยธุรกิจด้วยเลย ดังนั้น ช่องทางไหน
ที่มีก็ท�ำไปเถอะเพราะเราไม่รู้หรอกว่า ลูกค้าจะเห็นเราจากที่ไหนบ้าง แต่ถ้าเขาเห็น
นั่นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจ”
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SKOOTAR
เมสเซนเจอร์ออนไลน์
Text :

กองบรรณาธิการ / Photo : Otto

ปัญหามีไว้ให้แก้ และหากหนทางแก้ปัญหานั้น สร้างโอกาส
จนท�ำให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่แล้วก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้น

การเป็น SME ไซส์เล็ก ท�ำให้ไม่มีทุนรอนมากพอที่จะจ้าง
เมสเซนเจอร์ให้มาเป็นพนักงานประจ�ำ ครัน้ หากจะให้วนิ มอเตอร์ไซค์
มาช่วยวิ่งรับ-ส่งเอกสารก็ต้องเจอปัญหาการต่อรองราคาและความ
ไว้เนื้อเชื่อใจ สิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ สุวัฒน์ ปฐมภควันต์ หนึ่ง
ในผู้ก่อตั้ง Skootar พบเจอในฐานะ SME รายหนึ่ง ดังนั้น เมื่อ
มีโอกาสพบกับกมลพฤทธิ์ ชุมพล และธีภพ กิจจะวัฒนะ ทั้ง 3 คน
จึงช่วยกันแปรไอเดียการแก้ปัญหาดังกล่าวมาสู่ธุรกิจใหม่ นั่นคือ
Skootar บริการเรียกเมสเซนเจอร์ออนไลน์ ผ่านเว็บและแอพพลิเคชัน
ซึ่งล่าสุด Skootar ยังชนะเลิศ Dtac Accelerate Batch3 อีกด้วย
สุวฒ
ั น์อธิบายถึงแนวคิดของ Skootar ว่าเป็นบริการส�ำหรับ SME
เพื่อความสะดวก ประหยัด และไม่ต้องจ้างเป็นพนักงานประจ�ำ
กระบวนการท�ำงานของ Skootar เข้าใจง่าย เพียงลงทะเบียนกับ
Skootar แล้วสามารถสั่งงานผ่านเว็บหรือแอพฯ ก็ได้ จากนั้น
เมสเซนเจอร์จะวิ่งมารับงานไปส่ง โดยระบบจะสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าของที่ให้ส่งนั้นถึงมือผู้รับหรือไม่ ที่ส�ำคัญ เมสเซนเจอร์ทุกคน
จะมีการคัดเลือก มีการรับประกันการส่งของทุกครัง้ เพือ่ ความเชือ่ มัน่
และไว้วางใจ
“เมสเซนเจอร์แต่ละคนต้องเป็นมืออาชีพ ไม่ใช่พวี่ นิ มอเตอร์ไซค์
หรือใครก็ได้ทมี่ มี อเตอร์ไซค์ เนือ่ งจากวินมอเตอร์ไซค์กบั เมสเซนเจอร์
จะท�ำงานคนละลักษณะกัน วินมอเตอร์ไซค์ส่งคนคุยกับคน แต่

เมสเซนเจอร์ท�ำงานกับเอกสาร เขาจะรู้ว่าต้องเซ็นเอกสารตรงนี้
ต้องขึ้นไปหาฝ่ายบัญชี เจอปัญหาจะแก้ปัญหายังไง ปัจจุบันเรามี
เมสเซนเจอร์ประมาณเกือบ 500 คน ทุกคนที่สมัครก็ต้องผ่าน
การคัดเลือก ตรวจสอบประวัติ มีการอบรม อีกอย่างเรื่อง
ความปลอดภัย เรามีการรับประกันเอกสารไม่เกิน 2 พันบาท
ต่อหนึ่งออร์เดอร์ แต่ถ้าลูกค้าต้องการส่งสินค้าที่มีมูลค่ามากขึ้น
เราก็มีออพชั่นให้เขาซื้อประกันเพิ่มเติม”
ทางด้านกมลพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า เมสเซนเจอร์เดี๋ยวนี้
99 เปอร์เซ็นต์ใช้สมาร์ตโฟน ในส่วนของเมสเซนเจอร์จะมีแอพฯ
Skootar Driver เมื่อมีลูกค้าสั่งงาน ระบบจะท�ำการจับคู่ผู้สั่งงาน
กับเมสเซนเจอร์ โดยจะแจ้งไปยังเมสเซนเจอร์ที่อยู่ใกล้ละแวกนั้น
และถ้ามีเมสเซนเจอร์คนไหนกดรับงาน ถือว่าคนนั้นได้งานนั้น
ไป แล้วลูกค้าสามารถเช็กได้ตลอดว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว เช่น
เมสเซนเจอร์กำ� ลังวิง่ ไปหาลูกค้า เมสเซนเจอร์กำ� ลังวิง่ ไปส่งเอกสาร
ส่งเอกสารส�ำเร็จแล้ว ลูกค้าเวลารับของสามารถเซ็นบนมือถือได้เลย
ก็จะเก็บไว้ในระบบ ถ้ามีปัญหาจะดึงออกมาดูได้

“เราท�ำให้ Customize เข้ากับ SME เช่น มีการส่งจากจุดเอ
ไปจุดบีแล้วรับกลับจุดเอได้ดว้ ย ต้องไปรับเอกสารก่อนเพือ่ ไปรับเช็ค
แล้วเอากลับคืนมาให้ หรือไปรับเช็คแล้วเอาเข้าแบงก์ให้เลย แล้วก็
มีการเพิ่มจุดส่งและรับของได้สูงสุด 10 จุดในรอบเดียว คือ ระบบ
มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน อีกอย่างคือลูกค้าจ่าย
ค่าบริการกับ Skootar ไม่ต้องจ่ายเงินสด มีเวลา 15 วันที่จะไปจ่าย
ออนไลน์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เครดิตการ์ดก็ได้ เราสามารถออก
ใบเสร็จให้เขาไปหักภาษีได้ด้วย”
ในวันนี้ บริการเมสเซนเจอร์ออนไลน์ Skootar อาจจะไม่ใช่
รายเดียวในตลาด แต่ก็เป็นรายเดียวที่เน้นรับ-ส่งเอกสารส�ำหรับ
SME อย่างชัดเจน ส�ำหรับบริการเมสเซนเจอร์ออนไลน์อื่นจะเน้น
บริการส่งอาหาร หรือบริการส่งคนเป็นหลัก
“เราตั้งเป้าหมายกันว่าจะโตขึ้นไปจนถึงระดมทุนระดับ Series
A และคิดการเติบโตไว้ 2 แนวทางคือเติบโตโดยการขยายโปรดักต์
ในเมืองไทย เช่น เมสเซนเจอร์ออนไลน์วิ่งงานประเภทอื่น และน�ำ
Skootar ขยายตลาดไปในประเทศอาเซียน” สุวัฒน์กล่าว

IT., etc

Office 365

Office 365 เวอร์ชั่น Office 2016 เป็นโปรแกรมจากไมโครซอฟท์ที่เข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการท�ำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งประโยชน์ของ Office 365 ที่มาพร้อมแพ็กเกจ SMB Power Up Suite จะเข้ามาช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการท�ำธุรกิจ ได้แก่
มีความคล่องตัวในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม

ท�ำธุรกิจได้อย่างมืออาชีพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปกป้องข้อมูลส�ำคัญของธุรกิจได้อย่างปลอดภัย

โดยผูใ้ ช้ทกุ คนสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารกลุม่ พร้อมกันได้
แบบ Real-Time และย้อนกลับมายังประวัตกิ ารแก้ไขเก่าได้ รวมถึง
เข้าถึงไฟล์งานและเอกสารได้ทกุ ทีด่ ว้ ย OneDrive ทีม่ าพร้อมพืน้ ที่
เก็บข้อมูล 1TB ส�ำหรับผูใ้ ช้แต่ละราย และสามารถเห็นตารางงาน
ร่วมกันกับผูใ้ ช้รายอืน่ จึงช่วยให้การจัดตารางงานสะดวกยิง่ ขึน้

เพราะผูใ้ ช้งานสามารถท�ำงานได้ทกุ ทีท่ งั้ การรีววิ แก้ไข และน�ำเสนอ
เอกสารบนอุปกรณ์ทหี่ ลากหลายทัง้ พีซี แท็บเล็ต และโทรศัพท์มอื ถือ
ในระบบปฏิบตั กิ าร Windows, iOS และ Android อีกทัง้ สามารถสือ่ สาร
กับเพื่อนร่วมงานทั้งการส่งข้อความ แชร์หน้าจอ และ Video Chat
ไปพร้อมๆ กับการท�ำงานบนเอกสารได้ทันทีผ่าน Skype

สามารถตั้ ง ค่ า และจั ด การระดั บ ขั้ น ความปลอดภั ย
ของข้อมูลตั้งแต่ระดับโฟลเดอร์ไปจนถึงไฟล์ ควบคุมบุคคล
ที่สามารถดูแลและแก้ไขไฟล์ได้ และจัดการลบข้อมูล
จากอุปกรณ์ที่สูญหายหรืออุปกรณ์ของพนักงานที่ลาออก
ได้ทันที
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ความพึงพอใจของลูกค้า
“สิ่งส�ำคัญที่สุดของการขายของ คือความ
พึงพอใจของผู้บริโภค เมื่อพวกเขามีความสุข
ที่ได้กินอาหารของเรา เราซึ่งเป็นคนท�ำอาหาร
ก็มีความสุขตามไปด้วย โดยนอกจากต้องใส่ใจ
เรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้มีรสชาติอร่อย
และใช้วัตถุดิบเหมือนที่ท�ำอาหารกินที่บ้าน ร้าน
ทัง้ 3 ร้านยังมีบรรยากาศสบาย เป็นกันเองเหมือน
มานั่งกินอาหาร ขนม และดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ
ที่บ้านเพื่อน อีกทั้งยังเน้นอาหารและเบเกอรี
โฮมเมดทีท่ ำ� สดใหม่จากครัว น�ำ้ ผลไม้คนั้ สด และ
กาแฟ ส�ำหรับเมนูอาหารเพือ่ สุขภาพทีล่ กู ค้าต่าง
ชื่นชอบและเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน Not Just
Another Cup คือ Avocado Toasts ขนมปัง
มัลติเกรนทาทับด้วยอาโวคาโดบดปรุงรส โรยหน้า
ด้วยเชดดาร์ชีส เมล็ดแตงโม และเมล็ดฟักทอง
โดยเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้เมนูนี้ได้รับการตอบรับ
อย่างดีเป็นเพราะเราเลือกใช้อาโวคาโดเป็นวัตถุดบิ
ซึ่ ง ลู ก ค้ า ทราบดี ว ่ า มี ป ระโยชน์ ต ่ อ ร่ า งกาย
และผิวพรรณ”

วัตถุดิบต่างๆ

แรงบันดาลใจของความอร่อย

จิตราพรรณ จรณะจิตต์
Text : Kritsana

S.

แท็ป-จิตราพรรณ จรณะจิตต์ เธอคือทายาทอิตัลไทย
บริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างชั้นน�ำของเมืองไทย เธอแตกต่าง
จากลูกหลานของบริษัทยักษ์ใหญ่รายอื่นคือ เลือกท�ำธุรกิจอาหารแทน
การเดินตามเส้นทางธุรกิจที่ครอบครัวปูไว้ ปัจจุบันเธอมีร้านของตัวเอง
ทั้งสิ้น 3 ร้าน คือ ร้าน Buttercup ในซอยศูนย์วิจัย ร้าน Tiny Cup
ย่านทองหล่อ และร้านใหม่ลา่ สุด Not Just Another Cup ทีส่ าทร ซอย 10
โดยนอกจากความรักการท�ำอาหาร สิ่งต่างๆ ที่พบเจอยังกระตุ้นให้เธอ
ลงมือปั้นความชอบให้กลายเป็นธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จได้

“เราเป็นคนชอบคิด ชอบประดิษฐ์ ชอบท�ำ
อาหาร และชอบไปเดิ น ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
หรือตลาด อย่างเวลาไปต่างจังหวัด เช่น
เชียงใหม่ เราก็จะไปเดินตลาดเพือ่ ไปดูวตั ถุดบิ
ของที่นั่น เช่น ผักและผลไม้ว่ามีอะไรบ้าง
ซึง่ การได้เห็นวัตถุดบิ ต่างๆ ทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพ
ท� ำ ให้ มี แ รงบั น ดาลใจในการคิ ด ค้ น เมนู
ใหม่ๆ ว่า จะน�ำวัตถุดบิ เหล่านีไ้ ปท�ำเมนูอะไร
ให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง หรือบางคนไม่เคยกิน
วัตถุดิบนี้ แล้วเราจะท�ำยังไงให้พวกเขาได้
ลองมัน ส่วนเวลาไปต่างประเทศก็มักไปเดิน
ซูเปอร์มาร์เก็ต ไปเดินอยูห่ มวดของกิน ของสด
เพือ่ ดูวา่ ซูเปอร์มาร์เก็ตของเขามีวตั ถุดบิ อะไร
ที่น่าสนใจ”

พนักงาน
คนในครอบครัว
“เราชอบท�ำอาหารให้คนทีบ่ า้ นรับประทาน หากเมนู
ไหนพวกเขาลงความเห็นว่าอร่อย เราก็จะท�ำขายที่ร้าน
โดยอาหารทุกเมนูของทางร้านจะใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เหมือนกับที่ใช้ท�ำอาหารที่บ้าน นอกจากนี้ เวลาที่
คุ ณ แม่ ม าที่ ร ้ า น ท่ า นจะมี ค� ำ แนะน� ำ ในมุ ม มอง
ของผู ้ บ ริ โ ภคให้ ต ลอด เช่ น อาหารจานนี้ อ ร่ อ ย
หรือไม่อร่อย หรือพนักงานแต่งตัวไม่เรียบร้อย ส่วนในเรือ่ ง
การท�ำธุรกิจ ท่านจะมีมุมมองมากกว่าเรา ส่วนใหญ่
จะช่วยดูเรื่องตัวเลขอย่างรายจ่ายอะไรของทางร้าน
ที่สามารถลดได้ หรือวิธีการควบคุมต้นทุน ทั้งนี้ท่าน
ยังเป็นก�ำลังใจที่ดีและคอยสนับสนุนเราทุกอย่าง
อย่างเวลาไปต่างประเทศ เราชอบไปนั่งร้านกาแฟ
ท่านก็จะไปด้วยเสมอ”

การท่องเที่ยว
“การออกไปท่องเที่ยวท�ำให้ได้เห็นวัฒนธรรมการกินอาหาร และวัตถุดิบที่ใช้
ในการท�ำอาหารของแต่ละประเทศ ซึ่งเราสามารถน�ำสิ่งที่พบเจอระหว่างการ
เดินทางมาประยุกต์ใช้กับการท�ำอาหารหวานและคาวได้ โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศ
ที่ไปบ่อยที่สุด อย่างเวลาไปโตเกียวก็ชอบไปนั่งร้านกาแฟเปิดใหม่ ไปลองกินขนม
ใหม่ๆ และดูเทรนด์อาหารของที่นั่นว่าเป็นอย่างไร การไปญี่ปุ่นนอกจากจะได้กิน
อะไรใหม่ๆ ยังมีโอกาสไปหาวัตถุดิบใหม่ๆ ส�ำหรับใช้ในการท�ำอาหาร หรือการไป
เที่ยวอิตาลีก็ได้กินอาหารอิตาเลียนเมนูต่างๆ และเราก็น�ำสิ่งที่ได้กินมาเป็น
แรงบันดาลใจในการท�ำเมนูอาหารฟิวชั่นของที่ร้าน”

“การเปิดร้านอาหารจ�ำเป็นต้องตั้งเป้าหมายว่า
ท�ำอย่างไรร้านจึงจะอยู่รอด ไม่ใช่เปิดร้านเพียงเพราะ
ความชอบ แต่ตอ้ งสามารถหาเงินเดือนมาเลีย้ งพนักงาน
ให้ได้ การมีพนักงานที่ดี มีฝีมือ และมีความซื่อสัตย์
ต่อลูกค้าเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ร้านเติบโตไปได้ และ
ด้วยความทีเ่ ป็นธุรกิจอาหาร พนักงานจึงต้องใส่ใจเรือ่ ง
ความสะอาดเป็นส�ำคัญ เพื่อให้อาหารออกมาถูก
สุขอนามัย เพราะเราอยากให้ลูกค้าที่มากินอาหาร
ที่ร้านรู้สึกเหมือนกินอาหารที่ท�ำเองที่บ้าน นอกจากนี้
เราโชคดีที่มีเชฟดี โดยมากเชฟจะมีอีโก้สูง แต่เชฟ
ของเราพร้อมเปิดรับค�ำแนะน�ำต่างๆ ซึ่งเราถือว่า
ประสบการณ์เป็นสิง่ ทีส่ อนกันได้ แต่การเปิดรับสิง่ ต่างๆ
ส�ำคัญมากกว่า”
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ปาร์ตี้อย่างไรให้มีสติ
Text : Morning

ว่าด้วย

Dew

Fitness

Resolution
Text :

น�้ำค้าง

การตัง้ ปณิธานว่าจะท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ให้สำ� เร็จ หรือทีฝ่ รัง่ เรียก Resolution นัน้
มักเกิดขึ้นในช่วงต้นปี ประมาณว่าปีใหม่แล้ว ใครๆ ก็อยากเปลี่ยนแปลง
ตัวเองไปในทางทีด่ ขี นึ้ ปณิธานยอดฮิตของคนเกือบทัง้ โลกส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้อง
กับการมีสุขภาพดี การลดน�้ำหนัก และการออกก�ำลังกาย แต่เชื่อไหมว่าท�ำได้
แค่เดือนเดียว พอเข้ากุมภาพันธ์ ทุกอย่างมักเข้าสู่อีหรอบเดิม มาดูกันว่า
ท�ำอย่างไร ปณิธานเกี่ยวกับการออกก�ำลังกายที่ตั้งไว้จะคงอยู่กับเรา

เขียนแผนการและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

“เธอว่าไหมเดือนธันวาคมเป็นเดือนแห่งความสุขที่อาจมาพร้อมกับความทุกข์”
เพื่อนมองปฏิทินแล้วเปรยขึ้น “ยังไง” ผู้เขียนถาม
“ก็เข้าสู่ครึ่งหลังของธันวาคมทีไรเป็นที่รู้กันการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งการขึ้นศักราชใหม่ก�ำลังรออยู่ นั่นหมายถึง
สารพัดปาร์ตี้ที่เพียบด้วยของกินดื่ม”
“กลัวอ้วนว่างัน้ ” ผูเ้ ขียนยิม้ ให้กบั หุน่ อันอัน๋ ของเพือ่ นสาว นางจึงแหวใส่ทถ่ี กู จีจ้ ดุ “ก็ใช่นะสิ ปาร์ตสี้ นิ้ ปี ใครจะอดใจ
ไหว มีแต่ของอร่อย ถึงจะอ้วนอยู่แล้วแต่ก็ไม่อยากอ้วนไปกว่านี้ เธอก็รู้ว่าฉันชอบกินเค้กมากกกกกกก” นางลากเสียง
ก.ไก่ยาวประมาณล้านตัว
นี่อาจจะเป็นปัญหาของใครหลายคนที่พอพ้นปีใหม่ นอกจากปีในปฏิทินจะเปลี่ยน น�้ำหนักตัวก็เพิ่มตามด้วย
ส่วนใหญ่เป็นผลจากการกิน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันความอ้วนมาเยือนรวมถึงการฉลองอย่างไรไม่ให้ทำ� ร้ายสุขภาพ
จึงต้องใช้วิธี “ปาร์ตี้อย่างมีสติ” เป็นต้นว่า
หาความรู้ใส่ตัวเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินบ้าง เช่น อันไหน Healthy อันไหนควรหลีกเลี่ยง อย่างน้อยก็เป็นการ
คัดกรองสิ่งดีๆ ให้ร่างกาย ช่วงปีใหม่ โดยมากมักมีเค้ก คุกกี้ ขนมอบต่างๆ เข้ามาประกอบการฉลอง ถ้าเลือกได้
ก็พยายามหลีกเลี่ยงเค้กที่แต่งด้วยบัตเตอร์ครีม คุกกี้หรือขนมต่างๆ ที่มีส่วนผสมของเนยขาว (Shortening) เพราะ
เนยขาวเป็นไขมันทรานส์ที่ท�ำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเทียบเท่ากับไขมันอิ่มตัวในสัตว์
โดยปกติการแต่งหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีม ผู้ผลิตหลายเจ้ามักลดต้นทุนด้วยการผสมเนยขาวในอัตราส่วนที่
น่าสะพรึง ผู้เขียนว่าน้อยนะที่จะใช้ครีมสดแท้ที่ท�ำจากนม ส่วนใหญ่ก็ใช้ครีมที่ท�ำจากไขมันปาล์มซึ่งราคาถูกกว่า
เกือบครึ่ง ค�ำถามก็คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าไหนใช้ของแท้หรือของเทียม ค�ำตอบ ถ้าเป็นกูรูด้านเบเกอรีอาจจะพอ
ดูออก แต่คนทั่วไปยากนักที่จะหยั่งรู้ เอาเป็นว่า ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกัน แต่ก็นั่นแหละ ถึงจะใช้วัตถุดิบดี เบเกอรี
ก็ยังเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง จึงควรรับประทานแต่พอประมาณ
ส�ำหรับทริคอื่นๆ ในการไปปาร์ตี้ เช่น ก่อนไปปาร์ตี้ ให้รับประทานอะไรเล็กๆ น้อยๆ รองท้องก่อน จะได้ไม่หิวซ่ก
ประเภทไปถึงงานแล้วเขมือบม้าได้ทั้งตัว เมื่อถึงงานควรจัดล�ำดับความส�ำคัญของอาหาร คือเลือกสิ่งที่ Healthy ที่สุด
ก่อน เช่น สลัดผัก ย�ำเบาๆ รับประทานเข้าไปเยอะหน่อยแล้วค่อยตามด้วยอาหารสนองอารมณ์ตัวเองประเภทหมู
เห็ด เป็ด ไก่ไขมันสูง
ส�ำหรับเครื่องดื่ม เลี่ยงแอลกอฮอล์ได้ก็ให้เลี่ยง รวมถึงน�้ำหวาน น�้ำอัดลมทั้งหลาย ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็อนุญาต
ให้ตัวเองได้จิบสัก 1-2 แก้วก็พอ ค�ำเตือนคืออย่าดื่มแอลกอฮอล์ในขณะท้องว่าง เพราะท�ำให้ร่างกายดูดซึมเข้ากระแส
เลือดเร็วเกินไป และพยายามอยู่ให้ห่างจากโต๊ะบุฟเฟต์ที่มีไลน์อาหารแล้วโฟกัสไปที่การเมาท์มอยกับเพื่อนให้เพลินๆ
จะได้ลืมเรื่องอาหารไปบ้าง
สุดท้าย จงยึดหลักการ In = Out กินเข้าไปมากเท่าไร ก็พยายามเบิร์นออกมาให้ได้เท่านั้น ถ้าไม่เคยออกก�ำลังกาย
ก็ควรเริม่ ออกก�ำลังกาย ถ้าเคยออกก�ำลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์ ก็ตอ้ งเพิม่ จ�ำนวนวันขึน้ หากท�ำได้ จะกีส่ บิ ปาร์ตี้ รับรอง
เอาอยู่

เช่น จะลดน�ำ้ หนักด้วยการออกก�ำลังกาย ระบุดว้ ยว่าเป็นการออกก�ำลังกาย
ประเภทไหน วิ่ง ว่ายน�้ำ หรือปั่นจักรยาน ท�ำเป็นตารางได้ยิ่งดี กี่วันต่อสัปดาห์
ก็ว่าไป

ก�ำหนดเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้
นั่นคือควรเริ่มจากเป้าหมายระยะใกล้ก่อน เช่น 3 เดือนแรก ควรลดให้ได้
3 กิโลกรัม เมือ่ ท�ำได้จะมีกำ� ลังใจ จึงค่อยขยับให้ยากขึน้ เมือ่ ท�ำส�ำเร็จในแต่ละ
ขั้น อย่าลืมให้รางวัลตัวเอง

ส�ำหรับคนที่ไม่มีความมั่นใจในการเข้าฟิตเนส
สลัดความอาย พยายามนึกถึงผลลัพธ์ดีๆ ที่จะตามมา หากสงสัยเรื่อง
การใช้อุปกรณ์ อย่าลังเลที่จะสอบถามจากเทรนเนอร์หรือคนในฟิตเนส

ท�ำให้การออกก�ำลังกายเป็นเรื่องไม่จ�ำเจ
โดยการหาเพื่อนไปฟิตเนส หรือเปลี่ยนวิธีการออกก�ำลังกาย เช่น ว่ายน�้ำ
ปั่นจักรยาน โยคะ แอโรบิก จะได้ไม่รู้สึกเบื่อ ระหว่างออกก�ำลังกายอาจจะฟัง
เพลงไปด้วย นอกจากเพลินแล้วยังท�ำให้ออกก�ำลังกายได้นานขึ้น

จดบันทึก
ถ่ายรูปรูปร่างตัวเองเพือ่ ให้เห็นพัฒนาการ และท�ำให้มกี ำ� ลังใจทีจ่ ะเดินหน้า
ต่อไป

ตอกย�้ำตัวเองถึงผลดีของการออกก�ำลังกาย
ใช่ว่าจะได้แค่รูปร่างสมส่วน หากยังรวมถึงประโยชน์สุขภาพด้านอื่น เช่น
ท�ำให้สุขภาพจิตดี และลดความเสี่ยงต่อโรคอื่นๆ เช่น ลดความดันโลหิต
ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม และบรรเทาอาการหดหู่ ซึมเศร้า เป็นต้น

อย่าละเลยเรื่องอาหาร
การลดน�ำ้ หนักหรือการจะมีสขุ ภาพดีเกิดจากการควบคุมอาหาร 70 เปอร์เซ็นต์
และอีก 30 เปอร์เซ็นต์เป็นการออกก�ำลังกาย ต่อให้รับประทานคลีนแบบที่เขา
ก�ำลังฮิตๆ กัน ถ้ารับประทานในปริมาณที่มากก็ท�ำให้อ้วนได้
พึงระลึกเสมอว่าการไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ นอกจากการวางแผนที่ดี
สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความตั้งใจและการมีวินัยในตนเอง
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The Third Pig
บ้านของลูกหมูตัวที่ 3

หากเคยฟังนิทานเรือ่ ง “ลูกหมู 3 ตัว” (Three Little
Pigs) ทีต่ า่ งสร้างบ้านกันคนละสไตล์ จากฟาง ไม้
และอิฐ จนกระทัง่ มาเจอกับหมาป่าตัวหนึง่ ทีจ่ ะมาจับ
ลูกหมูไปกิน แต่ทกุ ตัวก็สามารถรอดพ้นมาได้ เพราะ
บ้านอิฐของลูกหมูตวั ทีส่ ามทีม่ คี วามขยัน ขันแข็ง อดทน
สร้างบ้านให้แข็งแรง จนสามารถป้องกันหมาป่าได้
“The Third Pig” ร้านนัง่ กินดืม่ ปากซอยพหลโยธิน
20 คือ สถานที่ที่ท�ำให้คุณนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้น
The Third Pig เปิดตัวมาได้ 4-5 เดือนที่แล้ว
เกิดขึน้ มาจากการรวมตัวของเหล่าผองเพือ่ นทีค่ บกัน
มายาวนานตั้งแต่ประถม จากหลายแขนงอาชีพ
ทีค่ ยุ กันว่าอยากท�ำร้านกินดืม่ เล็กๆ ร่วมกันขึน้ มา
สักร้านหนึ่ง ในบรรยากาศอบอุ่น อิฐเก่าๆ สีส้ม
แสงไฟสีเหลืองอุ่นๆ ซึ่งบรรยากาศดันไปละม้าย
คล้ายกับบ้านของลูกหมูตัวที่สาม ในเรื่องนิทาน
เปิด 17.30–24.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)
09–8965–4356 THE THIRD PIG

ลูกหมู 3 ตัว กอปรกับเพือ่ นๆ ในกลุม่ เกือบทุกคน
ก็เกิดปีหมู “The Third Pig” บ้านของลูกหมูตวั ทีส่ าม
จึงเกิดขึน้ กลายเป็นชือ่ และคอนเซ็ปต์หลักทีน่ ำ� มา
ใช้ในการตกแต่งร้าน
โดยสไตล์การตกแต่งที่น�ำมาใช้ คือ สไตล์
Rustic มีกลิน่ อายความอบอุน่ ของความเป็นคันทรี
หรือชนบท โครงสร้างท�ำเลียนแบบผนังเก่า ก่อด้วย
ปูนแล้วก็กะเทาะออกโชว์ให้เห็นถึงก้อนอิฐสีส้ม
ด้านใน บางพื้นที่ก็เหมือนฉาบไม่เสร็จ เพื่อโชว์
ความดิบ ผสมรวมกับเฟอร์นิเจอร์ไม้เปลือย
สีธรรมชาติ ซึ่งในทุกการตกแต่งร้านจะมีการน�ำ
เรือ่ งราวของลูกหมูสามตัวมาเป็นกิมมิกสอดแทรก
อยู่ในทุกส่วนของร้าน อย่างดอกไม้แห้งที่วาง
ตกแต่งตามมุมต่างๆ ของร้าน ก็สื่อแทนถึงฟาง
ของลูกหมูตัวแรก เฟอร์นิเจอร์ไม้ เคาน์เตอร์ไม้

ทีใ่ ช้ สือ่ ถึงลูกหมูตวั ทีส่ อง และแน่นอนอิฐและปูน
ต่างๆ รวมถึงเตาผิงที่เป็นโครงสร้างอิฐ แทน
ลูกหมูตัวที่สาม พระเอกเด่นของงานนี้
ประตูไม้บานใหญ่เหมือนตัวกัน้ ระหว่างโลกทีว่ น่ ุ วาย
จากภายนอกกับบรรยากาศอุน่ ๆ ด้านในของแสงไฟ
สีส้ม ซึ่งภายในแบ่งออกเป็น 2 โซนด้วยกัน ได้แก่
พื้นที่นั่งด้านหน้าบาร์ ตกแต่งด้วยโต๊ะไม้ตัวใหญ่
โคมไฟจากกระป๋องสังกะสีเก่า รวมถึงโซนเตาผิง
ที่ยิ่งเพิ่มความรู้สึกคล้ายบ้านชนบทของประเทศ
ในแถบยุโรป อีกโซนอยูด่ า้ นหลังของบาร์ เรียกว่า
ห้องเล้าหมู ซึง่ เคยเป็นพืน้ ทีเ่ ซฟเก่าของธนาคารเก่า
มาก่อน จัดไว้ให้เป็นพื้นที่เล็กๆ ส�ำหรับใครที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว นัง่ สังสรรค์กบั เพือ่ นฝูง
ว่าแล้วหากได้แวะไป อย่าลืมถ่ายรูปคู่กับ
เจ้าหมาป่าที่อยู่ผนังด้านนอกร้านด้วยล่ะ...
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Life Style
shopping@online

Relax & Travel

Text : มุ้มมิ๊ม

Pillow
on New Year

Text : Duckkiez

Citrus Parc Hotel PATTAYA

ปีใหม่ เริ่มอะไรใหม่ๆ อยากมีหมอนใบใหม่...เอ๊ะ! เกี่ยวกันไหมนี่ เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ รู้แต่ว่าใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว
ใครทีก่ �ำลังมองหาของขวัญเก๋ๆ งานดี มีคุณภาพ เรามีหมอนไอเดียดี เป็นทัง้ ที่หนุนนอนเอนกายา และตุ๊กตาน่ารักเอาไว้กอด
อุ่นๆ สองแบบ สองสไตล์มาน�ำเสนอกัน

โรงแรมระดับ 4 ดาวใหม่ล่าสุด
ในเมืองพัทยาที่ตั้งอยู่ใกล้ พัทยา
ปาร์ค และห่างจากบริเวณใจกลางเมือง
และชายหาดพัทยาเพียงเล็กน้อย
Citrus Parc Hotel PATTAYA มี
ห้องพักให้บริการทั้งหมด 119 ห้อง
พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหรา
และสระว่ายน�้ำอันน่าตื่นตาตื่นใจด้วยแสงไฟใต้น�้ำที่ส่องสว่างยามค�่ำคืน
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี						
0-3836-4555 www.citrusparcpattaya.com

STUDIO FLAMINGO

หมอนและตุ๊กตา งานแฮนด์เมด ดีไซน์แอนิเมชั่น
น่ารักๆ เป็นรูปตัวการ์ตูนสัตว์นานาชนิด หมา แมว หมี
แกะ เพนกวิน ฯลฯ มีให้เลือก 2 แบบ คือ ตุก๊ ตาทีส่ ามารถ
ขยับแขนและขาได้ และแบบเป็นตุ๊กตาหมอน ผลิตจาก
ผ้าคอตตอนแบบลื่น เนื้อดี ไม่เกาะฝุ่น จะสั่งท�ำเป็น
ของขวัญพิเศษ มีชิ้นเดียวในโลก หรือเลือกตามที่
ออกแบบไว้ก็ได้

เทวารัณย์ สปา

studioflamingoth
08-6656-6641

จากดอกไม้หลากชนิด

เทวารัณย์ สปา มีหอ้ งทรีตเมนต์ซงึ่ ตกแต่ง
แบบไทยร่วมสมัยทั้งสิ้น 14 ห้อง แบ่งเป็น
ห้อง Standard 9 ห้อง ห้อง Deluxe Suite
4 ห้อง และห้อง Grand Suite 1 ห้อง
ในส่วนของการนวดที่โดดเด่นคือ นวด
เทวารัณย์ ที่ผสมผสาน 5 เทคนิคการนวด
แบบตะวันออกและตะวันตก และทรีตเมนต์
สวนสวรรค์นนั ทาทีส่ รรค์สร้างประสบการณ์
ผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมแบบสุคนธบ�ำบัด

โรงแรมดุสิตธานี เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-22.00 น.			
0-2636-3596, 0-2200-9000 ต่อ 2301-2302 www.devaranaspa.com

RarinJinda Wellness Spa Ploenchit
Tistgraphy

หมอนที่คนรักสุนัขไม่ควรพลาด จากลายเส้นดินสอที่ผลิต
ออกมาเป็นภาพวาดด้วยความรัก ผ่านเทคนิคการพิมพ์ลงบน
เนื้อผ้า ผลิตออกมาเป็นหมอนลายเจ้าตูบน่ารักๆ พันธุ์ต่างๆ
นอกจากเอาใจคนรักสุนัข Tistgraphy ยังผลิตหมอนเท่ๆ จาก
เทคนิคภาพถ่ายเป็นรูปอาหารไทยชนิดต่างๆ เช่น ปลาทู น�ำ้ พริก
แกงเขียวหวาน ต้มย�ำกุ้ง ผัดไท ฯลฯ ใครอยากหาของขวัญ
แปลกใหม่ ไม่ซ�้ำใคร ลองเลือกดูไว้ใช้สักใบก็น่าจะดี
Tistgraphy
tistgraphy_shop
09-0971-1132

ART WALK

RarinJinda Wellness Spa สาขา
เพลินจิต ตกแต่งในสไตล์ Thai
Classic โดยเน้นวัสดุไม้และสีขาว
นวลสว่างเป็นหลัก และมีห้อง
ทรีตเมนต์แบบห้องสวีตให้บริการ
บนชั้นดาดฟ้าของโรงเเรม เมนู
สปาที่โดดเด่น ได้แก่ Elements
of Life การนวดบนเตียงทรายร้อน Ayurvedic Hide Away การนวดน�้ำมัน
แบบอินเดีย และ Siamese Himalayan Salt Therapy การนวดไทย
ในถ�้ำเกลือ ซึ่งช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจ
ชั้น 30 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลินจิต				
0-2651-5224-5 www.rarinjinda.com

Text : Duckkiez

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและศาสนา
เพือ่ ส่งเสริมให้ศลิ ปะและศาสนาอันเป็นรากฐานของอารยธรรม
ตะวันออกได้เป็นที่รู้จัก ซึ่งพื้นที่การจัดแสดงแบ่งเป็น
3 ส่วน คือ ชั้นใต้ดิน จัดแสดงเครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้องใน
แผ่นดินไทย ชัน้ โลก มีซมุ้ พระเกตุ บันไดเงินบันไดทอง และ
เพดานเป็นกระจกสีรูปแผนที่โบราณ และชั้นจักรวาล
จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูปและภาพเขียนสีฝุ่นรูปสุริยจักรวาล
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน 09.00-20.00 น.					
0-2371-3135-6 www.ancientcitygroup.net/erawan/th/home

Art in Heart แค่เห็นก็เข้าใจ
คนชืน่ ชอบดอกไม้พลาดไม่ได้กบั ประสบการณ์
แสนโรแมนติกในงานแสดงดอกไม้สดุ ยิง่ ใหญ่
แห่งปี “Art in Heart แค่เห็นก็เข้าใจ” เทศกาล
ดอกไม้ที่พร้อมเผยเสน่ห์ของเหล่ากล้วยไม้
ฟาแลนนอปซิสกว่า 50,000 ต้น พร้อม
เซอร์ไพรส์กับการแสดงดอกไม้ในห้องมืด
ซึ่งจัดแสดง Mapping และ Interactive กับดอกไม้เป็นที่แรกและที่เดียวในเมืองไทย
ดาษดาแกลเลอรี่ จ.ปราจีนบุรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2558-14 กุมภาพันธ์ 2559		
06-1404-5000 dasadaflower
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ห้วนอนเหนื
ยน�อ้ำหมอกขาวและหุ
ดัง-ขุบนเขาเปลีแม่่ยนสียะ
Text : ฐากูร

โกมารกุล ณ นคร / Photo : สุรพล สุภาวัฒนกุล

คงไม่มีภาพใดจะเหมาะสมทดแทนได้เช่นนี้ ภาพที่ทิวดอยยึกยักทอดตัวอยู่ลิบตา
เบื้องหน้าคือม่านหมอกสีน�้ำนมหนานุ่มในยามเช้าเรื่อเรือง ที่ค่อยๆ ชัดเจนความงดงามไปกับอุณหภูมิแสงอบอุ่น
หรือยามที่พาตัวเองผ่านทางดอยสูงชัน ไปนั่งมองแมกไม้สักสายพันธุ์ที่ติดดอกสะพรั่ง
เป็นความงามสีชมพูประดับป่าเขา โมงยามเช่นนั้นมีอยู่จริง เป็นนาทีอันงดงามในภาพทางตา
ยามใครสักคนพาตัวเองมาถึงแดนดอยปลายชายแดนแถบเชียงใหม่

ทางหลวงหมายเลข 107 พาเราผ่านอากาศหนาวเย็นที่ปกคลุม
ไปทั่วเมืองเชียงใหม่ในต้นหนาว ผ่านแม่ริมถึงบ้านแม่มาลัย
แล้วแยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 มุง่ หน้าสูห่ น่วยจัดการ
ต้นน�้ำขุนแม่ยะ ณ ที่ตรงนั้นเต็มไปด้วยดอกนางพญาเสือโคร่ง
ผลิบานเต็มผืนป่า บางช่วงสลับแทรกด้วยหมูส่ นสามใบ กลางผืนฟ้า
หน้าหนาวสีน�้ำเงินเข้ม
มันราวกับภาพฝันของคนรักการแคมปิ้ง ลานหญ้าบนดอยสูง
เราพากันพักแรมคืนกางเต็นท์ในหุบเขาหนาวเย็น ภาพแดนดอย
เสือ่ มโทรมจากการท�ำไร่เลือ่ นลอยในอดีตลับหายไปจากความทรงจ�ำ
เหลือเพียงป่าสนสามใบบนดอยสูงทีย่ นื ต้นผ่านสายลมหวีดหวิว และ
ดงหนาแน่นของต้นนางพญาเสือโคร่งที่ติดดอกพราวประดับไปทั่ว
แดนดอย เปลีย่ นภูเขาให้กลายเป็นสีชมพูรบั การมาเยือนของวันหนาว
อันแสนเยียบเย็นโรแมนติก
ทางหลวงหมายเลข 1095 ยังคงน�ำพาเราไปในความงดงาม
ของทิวเขาถนนธงชัย หนทางสายสวยทอดยาวลับหายไปในคดโค้ง

เปิดวิวแปลกตาให้คนหลงรักการขับรถบนแดนดอยได้ใช้ทักษะ
และแลกมาด้วยความรื่นรมย์
และเมื่อหักแยกเข้าไปสู่เขตของอุทยานแห่งชาติห้วยน�้ำดัง
คล้ายการเดินทางจะหลอมรวมผู้คนเข้ากับความงดงามของขุนเขา
พืน้ ทีร่ าว 112,187 ไร่ สะท้อนออกมาในความสมบูรณ์ของป่าเขา
สลับซับซ้อน ทิวเขาทอดตัวยาว สลับยอดเขาสูงเสียดตั้งเป็นภาพ
ที่คุ้นเคยของห้วยน�้ำดัง
ล�ำห้วยน้อยใหญ่หลากหลายสาขารวมกันเป็นน�้ำตกหลายสาย
ในเขตอุทยานฯ ห้วยน�้ำดังให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส น�้ำตกแม่หาด
โจนตัวลงจากเพิงผา แอ่งน�้ำด้านล่างเต็มไปด้วยผู้คนและโลก
แห่งการพักผ่อน ขณะที่น�้ำตกแม่ลาดที่มีน�้ำตลอดทั้งปีก็ไม่เคย
ห่างหายผู้คน
ความอัศจรรย์ใต้ผืนดินในเขตอุทยานฯ ห้วยน�้ำดังงดงามอยู่ที่
โป่งเดือดป่าแป๋ น�้ำพุร้อนแบบไกเซอร์ (Geyser) ผุดพุ่งน�้ำร้อนขึ้น
เหนือผืนดินด้วยแรงดันและอุณหภูมิสูง รอบด้านจัดแลนด์สเคป
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ป่าไม้อันสมบูรณ์ก็เหนี่ยวรั้งให้หลายคนเลือกขึ้นมาเยือนมุมสูงที่นี่
คงไม่มีภาพใดเหมาะสมและทดแทนภาพเช่นนี้ไปได้
ภาพทีเ่ ช้ามืดซ่อนพรางความงามของขุนเขาไว้อย่างเงียบงัน และ
เปิดเผยมันออกเมื่อแสงแรกแห่งอรุณรุ่งย้อนกลับมาเยือน
ทั้ ง ทะเลหมอกนวลนุ ่ ม ดอกนางพญาเสื อ โคร่ ง ผลิ พ ราว
ราวภาพฝัน หรือฟ้าใสสดสีน�้ำเงินเข้มของฤดูหนาว
ทีล่ ว้ นคอยรอให้ผคู้ นตัวเล็กๆ เดินทางผ่านคดโค้งแสนสูงชันขึน้ ไป
สัมผัส ดืม่ ด�ำ และเติมเต็มโลกงดงามเหล่านัน้ ด้วยแรงบันดาลใจ

How to Get There

จากอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107
ผ่านอ�ำเภอแม่ริม แม่แตง เมื่อถึงแม่มาลัย แยกซ้าย
เข้าทางหลวงหมายเลข 1095 (ทางไปแม่ฮ่องสอน)
จากนั้นเมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 67+500 แยกซ้าย
ขึน้ เขาไปเทีย่ วชมดอกนางพญาเสือโคร่งทีห่ น่วยจัดการ
ต้นน�้ำขุนแม่ยะ
เส้นทางเข้าหน่วยจัดการต้นน�้ำขุนแม่ยะ เป็นดินลูกรัง
ค่อนข้างล�ำบาก ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะนิ ย มจอดรถไว้ ต รงปากทางเข้ า
แล้วใช้บริการรถของชาวบ้านที่คุ้นเคยกับพื้นที่ มีให้
บริการตรงปากทางเข้าตลอดทั้งวัน ราคาเหมาไปกลับ
ไม่ค้างคืน 1,200 บาท แบบ 2 วัน 1 คืน 1,500 บาท
ติดต่อรถเช่าคุณอ�ำนวย			
08-4365-8698
จากนั้นย้อนไปเที่ยวและค้างแรมที่อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน�้ำดังตามทางหลวงหมายเลข 1095 แยกเข้า
อุทยานฯ ที่หลักกิโลเมตรที่ 42 แยกเข้าไปอีกประมาณ
6.5 กิโลเมตร ผ่านโป่งเดือดป่าแป๋ และมุ่งไปสู่ที่ท�ำการ
อุทยานฯ ห้วยน�้ำดัง
WHERE TO STAY

ทางอุทยานฯ ห้วยน�้ำดังมีบ้านพัก ลานกางเต็นท์
ให้บริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม			
0-5324- 8491, 0-5322-9636			
www.dnp.go.th
WHERE TO EAT
งดงาม บ้านพักและห้องอาบน�ำ้ แร่เต็มไปด้วยผูค้ นต่างถิน่ มาเยีย่ มเยือน
โลกกลางวันที่ห้วยน�้ำดังวนเวียนอยู่ในป่าเขาและความงดงาม
ของสายน�้ำตกในวันหนาว ขณะที่เมื่อราตรีเคลื่อนมาถึง หลายคน
หลับใหลไปในความโรแมนติกของคืนดาวและความหนาวเยียบเย็น
แคมป์ไฟเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะสนุกสนาน ก่อนค�่ำคืนจะผ่านพ้น
และเชื่อมความมืดเข้าสู่เช้าแสนงดงามที่รอเขาอยู่
เป็นเช้าที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม (ห้วยน�้ำดัง) จุดชมวิวที่ไม่เคยห่าง
หายผูค้ นในยามหนาวมาเยือน ทะเลหมอกแผ่มา่ นสีนำ�้ นมเนืองแน่น

อยู่ในแอ่งเขารอบทิศทาง ลักษณะหมอกแบบหมอกในหุบเขา
(Radiation Fog) ทีเ่ กิดจากการกลัน่ ตัวเป็นละอองน�ำ้ ภายในวงล้อม
ของภูเขาที่อุณหภูมิลดต�่ำ ท�ำให้ภาพทะเลหมอกแสนคลาสสิกของ
กิว่ ลม โดยมีฉากหลังเป็นทิวดอยเชียงดาววางตัวเป็นภาพรับสายตา
อย่างลงตัว
ไม่ต่างกันนักกับจุดชมวิวยอดเขาดอยช้าง ที่เป็นจุดสูงสุด
ของอุ ท ยานฯ ห้ ว ยน�้ ำ ดั ง เหนื อ ความสู ง 1,962 เมตรจาก
ระดับน�้ำทะเลปานกลาง วิวรอบด้าน 360 องศา รวมไปถึงสภาพ

นอกจากร้านอาหารบริเวณอุทยานฯ ห้วยน�้ำดัง ที่มี
อาหารและเครื่องดื่มให้บริการ หากผ่านอ�ำเภอแม่ริม
แนะน�ำให้แวะไปเที่ยว “อยู่ดินกินดี Artist Farmstay”
บ้านดินแสนสวยกลางทุ่งนาและหุบเขา เสิร์ฟอาหาร
ออร์แกนิกทีเ่ ป็นผลิตผลจากในพืน้ ที่ อร่อย โรแมนติก
เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพจากผู้เป็นเจ้าของ 			
09-1479-8687			
www.youdinkindee.com
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Where to Find
พบกันทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

24Owls by Sometime’s -ซ.เอกมัย 12
Airport Rail Link - พญาไท/มักกะสัน/หัวหมาก/รามค�ำแหง
A Cup A Cake - ลาดพร้าว 71
Amatissimo caffe - ศรีนครินทร์ (ใกล้ Paradise Park)
appresso coffee house - ถ.ราชบูรณะ 34
BANN KAFAÉ – ซ.ท่าข้าม 24
BICO - ซ.ลาดพร้าว 94
B Story Café - COCO Walk
Bunka Fashion Academy - สีลม
Café Amazon
CafeLittleSpoon - สุขุมวิท 21
Café de Blythe - ลาดพร้าว 71
Cafe To All - เสนานิคม 1
Cataholic Cafe - อาคาร Ozono
Coffee Cakes - อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ
Coffee Model – ระหว่าง ซ.ประดิพัทธ์ 12-14
Daddy Dough
Dialogue Coffee and Gallery - แยกผ่านฟ้า
EL Mello (เอลเมลโล่) - อาคาร Thai Summit Tower
ES/PE/RO - สาทร ซอย 1
Gallerria Café - ถ.กาญจนาภิเษก บางแค
Gallery กาแฟดริป - หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร
Gloria Jean’s Coffee
Happy Espresso - ซ.วงเวียน 22
Hidden Backyard - ซ.แจ้งวัฒนะ 45
Hor Hidden Cafe - ซ. อารีย์ 1
I-hin Cafe – ซ. ลาดกระบัง 46/3
Jil Coffee - อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ
Lighting Café – ลาดปลาเค้า
Lord of Coffee – อาคารพักพิงเพลส ซ.รามค�ำแหง 164
Mezzo
MhakBuri Station – ถ.กัลปพฤกษ์ จอมทอง
Mitte Coffee (มิตเต้) - ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33
My Café the Library - Nawamin City Avenue
Never Say Cutz
Oldman Café – ซ.บางขุนนนท์ 27
One Ounce for Onion – ซ.เอกมัย 12
One to Three afternoon Café - (วิภาวดี 16/27)
Ristretto Coffee - ลาดพร้าว 71
Panary Café - ซ.อารีย์
PH1b Coffee Bar - ซ.พหลโยธิน 11
Puritan - ซ.อารีย์ 5
Set Café - ลาดพร้าว
Simple Coffee Simple Life - อาคารเรสซิเด้นท์ 49
Size S Coffee & Bakery - พระราม 4
Snooze Café - U Center
Sweet At Home - ซ.เพชรเกษม 48
Sweets Cafe - ซ.อารีย์ 1
Sweet Pista Bangkok - สุขุมวิท 31
Ta Chance Coffee – เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109
Take a Shot Coffee Bar - ในปัม๊ Shell ซ.เจริญนคร 40
The CAPFEE - ซ. ละลายทรัพย์
Think TANK (Third Place) - ถ. นางลิ้นจี่
Timely Coffee – ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก
TINPRESSO - ซ.สุขุมวิท 101/1
Tom n Tom Coffee – ซ. เพชรเกษม 69 victory garden
Treat Cafe & Hang Out - ระหว่าง ซ.เสนานิคม 17-19
Three Mangoes - ประชาชื่น
Tokyobike - ซ.อารีย์ 2

Veganerie – ชั้น 4 ตึก Mercury Ville
White Rabbit - อารีย์สัมพันธ์ 5
Yesterday ’s Tea Room - ปากซอยสะพานยาว ทรงวาด
กาแฟนรสิงห์ - พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎฯ
พอใจ โฮม คาเฟ่ - ซ.โชคชัยร่วมมิตร
โครงการ P9 ซอยพหลโยธิน 9
โคโค่ กาแฟสด – สายไหม 84
ผู้ชายขายน�้ำ - พาราไดซ์ พาร์ค
วอเตอร์ ไซด์ รีสอร์ท เรสเตอรองท์
โอชา กาแฟ – ซ.นาวงพัฒนา 8 ดอนเมือง
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ห้องสมุด
• ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์,
เอสพลานาด
สถานศึกษา
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท
• ศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (NEC)
• บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (พัฒนาการ)
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คณะบริหารธุรกิจ
• ปริญญาโท + ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
• สถาบันสอนภาษา เดอะไพร์มอิงลิช สาขารามอินทรา

ภาคเหนือ
เชียงราย

Chivit Thamma Da Coffee House
เรียวกังคาเฟ่
สวัสดีเชียงราย

เชียงใหม่

Gloria Jean’s Coffee
Into the woods
Neo Café
โรงแรม Yesterday - ถ.นิมมานเหมินทร์
อาข่า อ่ามา
กราฟ คาเฟ่
ปองกาเนส
อิมเพรสโซ่
กาแฟ(โ)สด (Sode Coffee)
ร้านหนังสือเชียงดาว

BANMORE BAKERY AND COFFEE - ม.ขอนแก่น
คอฟฟี่ เด้อ หล่า - ม.ขอนแก่น

ล�ำปาง

The COCO Lampang
โก๋ กาแฟ
ฮอมสุข

ชัยภูมิ

Eat Play Love Café

ล�ำพูน

นครพนม

Blacksmith
Hhom Café
โรงชา

จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

ภาคกลาง
ชัยนาท

Coffee Bar Korat
Little Spoonz
Sweet Café
โอเชี่ยน คอฟฟี่
เท็ดดี้ คาเฟ่

นครปฐม

Brom Café

อุตรดิตถ์

Amezon งิ้วงาม

Café De Beau
Riva Floating Café
Café de Ariya
Pak Pink Bistro

กาแฟสด ฮักเลย
ปล่อยแสง เชียงคาน - ถ.ชายโขง ซอย 10
แม่น�้ำมีแก่ง เกสท์เฮ้าส์ - ถ.ชายโขง ซอย 19

Caffe’ine
Maioak (ไม้โอ๊ค)
Sabaii by sopaphan
กาแฟต้นก้ามปู
พิสต้า คาเฟ่

ยโสธร

Rider One Motorcycle Cafe shop

สุรินทร์
Sit in

พิจิตร

หนองคาย

โรสกาแฟสด

Loft Café NK
บ้านกาแฟริมโขง

เพชรบูรณ์

กาแฟ Route 12

อุดรธานี

ลพบุรี

สมุทรสงคราม

Amphawa bike café & Crafts

Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล อุดรธานี
Under The Tree
วินัย สตูดิโอ
คัพออฟโจ

สระบุรี

อุบลราชธานี

Cofee In Love
Coffee Morning
กาแฟเข้าท่า ปาย
สรวลกาแฟ

สุพรรณบุรี

ภาคตะวันออก
จันทบุรี

น่าน

379 Drip

แม่ฮ่องสอน

Coffee Sound

แพร่

Bake Love Homemade Bakery
Buya Coffee
CK Coffee
บ้านฮังเล คอฟฟี่

พะเยา

@home (แอทโฮม)
Butlercup
Nutsz Coffee
See U Again

ฅ.กาแฟ ซดสด

Daddy Dough - สาขา ปตท.แก่งคอย
The Barista Café

ซืนวาน

Daddy Dough - สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
KC Coffee

สุโขทัย

พระนครศรีอยุธยา

Iudia On The River
Mezzo - สาขาโรงพยาบาลราชธานี

อุทัยธานี

I AM Coffee

ภาคอีสาน
กาฬสินธุ์

Café 2 gether

ขอนแก่น

Café dé forest
Daddy Dough - สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 24 ฉบับ ราคา 350 บาท

ข้อมูลสมาชิก ชือ่ -นามสกุล…………………………….......................................................................
ทีอ่ ยูจ่ ดั ส่งเอกสาร..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................โทรศัพท์.......................................................................
อีเมล............................................................................................................................................
การศึกษา (
) ต�่ำกว่าปริญญาตรี (
) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (
) ปริญญาโท
(
) สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
( ) รับราชการ ( ) นักเรียน/นักศึกษา ( ) พนักงานบริษัท ( ) เจ้าของธุรกิจ
( ) อาชีพอิสระ ( ) อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................

ตาก

Sweet Harmony

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

เลย

พิษณุโลก

The Rabbit Bakery

มหาสารคาม

Bike inn Café
กาแฟรื่นรมย์

รามเกียรติ์ คอฟฟี่
กาแฟแกะด�ำ Coffee

ภาคตะวันตก
กาญจนบุรี

Bearista Coffee & Bakery

มุกดาหาร

นครสวรรค์

Dollars House
ราย็อง
ร้านกาแฟหอมปากหอมคอ
สุนทรภู่

Gallery กาแฟดริป หัวหิน - ซอยหัวหิน 51
inu cafe
Daddy Dough สาขาหัวหิน
โชว์รูม Ford หัวหิน
โมลีแคร์ หัวหิน

บุรีรัมย์

Me Ice Cream

ระยอง

กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

Betta Café by Desserthakorn
Coffee Brown Sugar
Daddy Dough - สาขา บายพาสชลบุรี
Gloria Jean’s Coffee
Madam Coffee
Mezzo - โรงพยาบาลเอกชล
Mezzo - สาขา Japanese Town Sriracha

ปราจีนบุรี

Coffee Please

ตราด

Gold Coffee by Joy
Kaotaa Coffee (เข้าท่ากาแฟสด)
ร้าน Hotel ฮิ

ชาปู่ชาย่า - ถ.ด�ำรงรักษ์
Daddy Dough - สาขา ปตท.เพชรบุรีล�้ำยุค
I.L. CAFÉ - ถ.บันไดอิฐ

ราชบุรี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ชมรมธุรกิจ
ท่องเที่ยวอ�ำเภอสวนผึ้ง)
Morning Glory Resort & Bakery
IDYLL@DAMNOENSADUAK

ภาคใต้
กระบี่

I Coffee
เค้ก ณ นภา

ตรัง

กาแฟทับเที่ยง
The Wish Coffee
Deeva Cup

นครศรีธรรมราช
A&A Restaurant

ภูเก็ต

กล้วยน�้ำว้า - ถ.เยาวราช, ถ.เจ้าฟ้า
คาเฟ่ เดอ หลาด
Love 2 Eat
มณฑลกาแฟ
Phuket Boat Lagoon

ระนอง

Jajaa Coffee

สงขลา

Cot
Ma Maison - (หาดใหญ่)
Tempo Café
TUBER
กาแฟ & สเต๊ก บ้านจิตเลขา

สุราษฎร์ธานี

My Cup
กาแฟบ้านปู่
บางใบไม้ คาเฟ่

สตูล

Keith Homemade Bakery since 2008

วิธีการช�ำระเงิน
โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี 014-2-57097-9
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่
บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 โทรสาร 0-2270-1125
หรือทาง helloannie_@hotmail.com
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Society

SME Thailand Big Knowledge Day 2015
ปิดฉากอย่างสวยงามส�ำหรับงาน SME Thailand Big Knowledge Day 2015 มหกรรมความรู้ เพือ่ ผูป้ ระกอบการ SME ซึง่ บริษทั เพนนินซูลาร์
แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand, SME Startup และรายการเซียนธุรกิจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก อลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ วินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์
จ�ำกัด ร่วมเปิดงาน
ส�ำหรับภายในงาน นอกจากจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน ธนาคาร และผู้ประกอบการ SME มาร่วมออกบู๊ธเป็นจ�ำนวน
มากเพื่อปรึกษาและแนะน�ำช่องทางส�ำหรับการท�ำธุรกิจแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ในแง่มุมต่างๆ บนเวทีถึง 20 กิจกรรม เช่น
เคล็ด (ไม่) ลับ สร้างแบรนด์ฟิต สตาร์ตติด ธุรกิจโตพันล้าน โดย พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้บริหาร-ผู้ก่อตั้ง KARMART, ก้าวข้าม Dead Zone
เปลี่ยนคนตัวเล็กให้เป็นยักษ์ใหญ่ โดย นพชัย วีรมาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล, สูตรส�ำเร็จสเต๊ก 1,000 ล้าน
โดย สุรชัย ชาญอนุเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ำกัด (ซานตา เฟ่), Packaging พลิกผลลัพธ์ของธุรกิจได้อย่างไร
โดย นภนีรา รักษาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท YindeeDesign และกลยุทธ์พิชิตตลาดกัมพูชา เปิดโลกการค้า SME โดย อรนุช ผการัตน์
กูรูกัมพูชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าตลาด และ ดร.นิ่มนวล ผิวทองงาม เป็นต้น
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Society
กสิกรไทย-เอซิโอล่า เปิดพื้นที่ระดมทุน
Crowdfunding
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษทั
เอซิโอล่า จ�ำกัด แถลงข่าวเปิดตัวพื้นที่การระดมทุน
ผ่านระบบออนไลน์ (Crowdfunding) บนเว็บไซต์
www.asiola.com ช่องทางการระดมทุนแบบใหม่
เพื่อสร้างโปรเจ็กต์ในฝันของศิลปินให้เป็นจริง
แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย

สินเชื่อพร้อมใช้จากเคทีซี
เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จัดแคมเปญพิเศษส�ำหรับผู้สมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
พร้อมใช้ “เคทีซี พราว” ทีท่ ำ� รายการด้วยตนเองผ่าน
ช่องทางออนไลน์และได้รับการอนุมัติ โดยจะได้รับ
สิทธิช�ำระอัตราดอกเบี้ยเพียง 9 เปอร์เซ็นต์นาน
2 รอบบัญชีแรกในรูปแบบเครดิตเงินคืน (Cash Back)
สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
www.ktc.co.th

อาร์ตแกลเลอรีแห่งใหม่

เอเซอร์เปิดตัวลิควิดซีรีส์ 6 รุ่น

ฟาบิโอ เด ซิลลิส ที่ปรึกษาทางการพาณิชย์ ส�ำนักงาน
พาณิชย์สถานทูตอิตาลี พร้อมด้วย อดีเวอร์ ศิลปินชื่อดัง
ชาวอิตาเลียนให้เกียรติเป็นประธานเปิด “Leonardo Arte &
Collections Gallery” อาร์ตแกลเลอรีแห่งใหม่ล่าสุด โดยมี
คามิลโล เปลลีกตั ต้า ผูก้ อ่ ตัง้ ทัศนีย์ เทพประเสริฐวังศา ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จ�ำกัด และ
เมจิ อโณมา ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้ามิลลี่ มอลลี่ สุขุมวิท 20

บริษทั เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด เปิดตัวสมาร์ตโฟน
ลิควิดซีรสี ์ 6 รุน่ รองรับ 4G/LTE และทุกการใช้งาน น�ำทัพ
ด้วย Acer Liquid X2 สมาร์ตโฟนจอใหญ่ พร้อมด้วย Z630S,
Z530S, Z630, Z530, Z330 เน้นสร้างประสบการณ์
การใช้งานข้ามแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อได้กับ
ทุกดีไวซ์ตงั้ แต่ขนาด 1-100 นิว้ ตอบโจทย์การใช้งาน
ที่หลากหลายในยุคดิจิตอลไลฟ์สไตล์

แอดไวซ์ปรับภาพลักษณ์
แอดไวซ์ (Advice) รีแบรนดิ้งภาพลักษณ์ใหม่องค์กร
ภายใต้สโลแกน “Advice มากกว่า...ที่คุณคิด” เพิ่มโซน
เอนเตอร์เทนเมนต์ ดีไวซ์ ไฮเอ็นด์ และการซื้อสินค้า
แบบออนไลน์ ประกาศเดินหน้าสานต่อความเป็นผู้น�ำธุรกิจ
ร้านค้าไอทีและสมาร์ตโฟนรายใหญ่ที่มีเครือข่ายครอบคลุม
กว่า 400 สาขาทั่วประเทศไทย และ สปป.ลาว

ฟาร์มอินทร์แปลง คว้ารางวัล
“ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย”
ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน พร้อม
ด้วยผู้บริหารธนาคาร และคณะกรรมการตัดสิน ร่วมแสดง
ความยินดีกับ ปฏิวัติ อินทร์แปลง คาวบอยหนุ่มจากทีมฟาร์ม
อินทร์แปลง จังหวัดชุมพร ผูช้ นะการประกวดโครงการ “ออมสิน
สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถไี ทย” ด้วยผลงาน IN MILK ผลิตภัณฑ์
นมพาสเจอไรซ์ผสมสมุนไพรตะไคร้และใบเตยหอม

“อาร์กอน18 อี119 ไตรพลัส”
ซันชิโร ภู่อมร ประธานบริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อิเลคทรอนิคส์ จ�ำกัด เป็นประธานจัดงานเปิดตัว “อาร์กอน18 อี119
ไตรพลัส” (ARGON18 E-119 Tri +) จักรยานเร็วที่สุดในโลก พร้อมนวัตกรรมแห่งจักรยานอนาคต ครั้งแรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในงาน Amorn Bicycle’s Dealer Conference FY 2015
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The Guest

ออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้พูดได้

ต้องใช้การฟัง

นภนีรา รักษาสุข
แห่ง Yindee Design
หนึง่ ในส่วนส�ำคัญของการท�ำธุรกิจขายสินค้าก็คอื บรรจุภณ
ั ฑ์
หรือเรียกอีกอย่างว่าแพ็กเกจจิ้ง ที่สามารถสร้างการจดจ�ำ
บอกเล่าเรื่องราว และท�ำหน้าที่เป็นพนักงานขายให้กับแบรนด์
ตลอด 24 ชัว่ โมง หลายคนซือ้ สินค้าเพราะดีไซน์กล่อง และหลายคน
ประทับใจแบรนด์ที่เรื่องราวบนถุง แต่ทราบไหมว่ากว่าจะมาเป็น
แพ็กเกจแต่ละชิ้นนั้น มีขั้นตอนและวิธีคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
คนส่วนใหญ่มักมองคนออกแบบเป็นเพียงแค่สไตลิสต์ที่ดูแล
การแต่งเนื้อแต่งตัวของแพ็กเกจจิ้ง แต่ที่จริง Yindee Design
มองและท�ำมากกว่านั้น
แพ็กเกจจิ้งเปรียบเหมือนเสื้อผ้า แต่ก่อนจะรู้ว่า คนคนนี้
แต่งตัวอย่างไร เราจะต้องสร้างคนคนนี้ขึ้นมาให้ชัดเจนก่อนว่า
เขาเป็นใคร มีเนื้อมีตัวอย่างไร มีทัศนคติ ความคิด และความ
เชื่อแบบไหน ซึ่งก็คือการสร้างพื้นฐานของแบรนด์นั่นเอง
โดยข้อมูลตรงนี้จะต้องอาศัยการท�ำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน
ที่เป็นคนสร้างแบรนด์ออกแบบแบรนด์ และเจ้าของแบรนด์เอง
ข้อมูลในการสร้างแบรนด์จึงมาจาก 3 ส่วนใหญ่ๆ หนึ่งคือ
ท�ำความรู้จักเจ้าของแบรนด์ด้วยการฟังว่า เขามีดีอะไร สองคือ
เข้าใจผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ เช่น เขาต้องการสิง่ นีแ้ ค่ไหนอย่างไร
และสามคือ เราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้
ต้องใช้ทักษะ “การฟัง”
การสร้างแบรนด์จะต้องฟังให้เยอะ ฟังทั้ง 3 อย่างเลย

เพื่อน�ำไปสร้างออกมาเป็นแบรนด์ ฟังให้ได้ยินถึงความตั้งใจ
พันธสัญญา สิ่งที่เขามุ่งมั่น ท�ำไมเขาถึงลุกขึ้นมาท�ำสิ่งนี้ และ
เขามีดอี ะไร เพราะบางทีเจ้าของแบรนด์ไม่รวู้ า่ นีค่ อื ข้อดีของเขา
หรือเขาอาจจะคิดว่า เขามีดีตรงนั้น แต่นั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่
ผู้บริโภคต้องการ ดังนั้น การสร้างแบรนด์จึงต้องอาศัยคนนอก
อย่างเรามองเข้าไปที่แบรนด์ มองให้เห็นเพชรในตัวเขา บางที
เขาอาจไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า มีเพชรเม็ดนี้อยู่ในตัวเอง
นอกจากฟังเจ้าของแบรนด์แล้ว เราต้องฟังผู้บริโภคด้วย
เพื่อที่จะได้รู้ว่า เขาคิดอย่างไร บางครั้งเราก็ต้องท�ำวิจัย เพื่อให้
เข้าใจความคิด จิตใจ ความต้องการ และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคว่า
สิ่งที่เขาต้องการ เรามีหรือเปล่า และหากไม่มี เราจะสร้างได้
หรือไม่
งานออกแบบและงานศิลปะดูเหมือนจะคล้ายคลึงกันก็จริง
แต่ทักษะการฟังระหว่างคนสร้างแบรนด์กับศิลปินนั้นเป็นเรื่อง
ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ศิลปินจะฟังเสียงและความเชื่อของตัวเองคนเดียว แต่
การสร้างแบรนด์ตอ้ งฟังให้ได้ยนิ ถึงความเชือ่ ของเจ้าของแบรนด์
และน�ำความเชื่อนั้นมาท�ำงานต่อให้แข็งแรงขึ้น ด้วยทักษะ
การสื่อสารที่มี ท�ำให้แพ็กเกจจิ้งที่ออกมาจึงเต็มไปด้วยเรื่องราว
และมีพลัง ซึ่งเราได้ผลตอบรับจากลูกค้าเยอะมากจากการท�ำ
และเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งให้ใหม่ ปรากฏว่าพลิกผลลัพธ์ทางธุรกิจ

อย่างมาก เรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว
เมือ่ เราฟังทัง้ หมดแล้ว ก็ถงึ เวลาทีเ่ ราต้องพูดออกไปเพือ่ สือ่ สาร
โดยการสื่อสารนั้น ต้องถูกวางกลยุทธ์และถูกดีไซน์มาอย่างดี
แพ็กเกจจิ้งที่ดีจะต้องพูดได้ พูดกับผู้บริโภคว่า นี่คืออะไร
ส�ำหรับเขา แม้กระทั่งภาษาก็ต้องพูดภาษาเดียวกัน โดยต้องพูด
มาจากเนื้อตัวของแบรนด์ที่ชัดเจน รวมถึงพูดให้แตกต่างจาก
สิง่ ทีค่ นอืน่ เขาพูดกันอยู่ หลักการมีงา่ ยๆ แค่นี้ แต่การท�ำงานจริง
มีรายละเอียดอีกมาก
การออกแบบที่ดีต้องพูดกับผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ ดังนั้น
การทึกทักหรือคิดเอาเองว่า เรารู้แล้วว่าเขาคิดอย่างไร จึงไม่ใช่
สิ่งที่ดีส�ำหรับคนสร้างแบรนด์แต่อย่างใด
การคิดแบบนั้นคือหลุมพราง อะไรที่คิดว่าตัวเองรู้แล้ว เราก็
จะท�ำออกมาจากความคิดของเรา ไม่ใช่จากการฟัง การวิเคราะห์
เพื่อวางรากฐานจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดว่า เราจะเลี้ยวซ้าย หรือ
เลี้ยวขวา เพราะถ้าเลี้ยวผิดองศาเพียงนิดเดียว แบรนด์จะออก
มาอีกอย่างไปเลย อีกทั้งเมื่อสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้ว เราต้องให้
ทุกส่วนของแบรนด์เป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
เว็บไซต์ หน้าร้าน โฆษณาโทรทัศน์ หรือชิ้นงานต่างๆ เราต้อง
รับผิดชอบให้แบรนด์นแี้ ข็งแรง ไม่วา่ จะออกไปสัมผัสกับผูบ้ ริโภค
ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ตาม ทุกชิ้นส่วนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกัน
เพื่อพาให้แบรนด์นั้นมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ The Vertical Cruise
เรือส�ำราญ ล�ำใหม่ล่าสุดลุ่มน�้ำเจ้าพระยา
คุณอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening The Vertical
Cruise เรือส�ำราญล�ำใหม่ล่าสุดแห่งลุ่มน�้ำเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ถึง 600 คน
ประกอบด้วยพืน้ ทีร่ องรับถึง 3 ชัน้ และชัน้ ดาดฟ้า แขกทีเ่ ข้าร่วมงาน
ชื่นชมบรรยากาศยามค�่ำคืน กลางแม่น�้ำเจ้าพระยา พร้อมด้วย
การรับประทานอาหารนานาชาติ บุฟเฟ่ต์นานาชนิดทั้งอาหารไทย
อาหารฝรั่ง อาหารญี่ปุ่น เปิดให้บริการ ณ ท่าเรือยอดพิมาน
ริเวอร์วอร์ค

สามารถส�ำรองที่นั่ง โทร. 088-292-5457
The Vertical Cruise l

theverticalcruise l www.theverticalcruise.com

