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อิงวาร์ คัมพราด ผู้ก่อตั้ง IKEA เฟอร์นิเจอร์ระดับโลก มาจากครอบครัวชาวนา แต่ปัจจุบันมีทรัพย์สินหลายหมื่นล้าน                

ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ อามันซิโอ ออร์เตกา กาโอนา เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังอย่าง ZARA ก็เกิดมาในครอบครัวที่พ่อเป็นแค่     

คนงานก่อสร้างรางรถไฟ แต่ปัจจุบันเขาเป็นบุคคลท่ีร�่ารวยประสบความส�าเร็จทางธุรกิจมีทรัพย์สินมากกว่าหลายหม่ืนล้าน         

ดอลลาร์ฯ เช่นเดียวกัน

ทีย่กตวัอย่างนกัธรุกจิระดบัโลกทัง้คูก่เ็พือ่ให้เหน็ว่าแม้พวกเขาจะเป็นผูป้ระกอบการทีส่ร้างเนือ้สร้างตวัขึน้มาจากศนูย์ เริม่ต้นจาก

ไม่มีอะไรเลย แต่สุดท้ายแล้วก็สามารถพลิกชีวิตสร้างตนจนมีทรัพย์สินมหาศาล ที่ส�าคัญคือเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จ 

ซึ่งนอกจาก อิงวาร์ คัมพราด และ อามันซิโอ ออร์เตกา กาโอนา แล้ว ณ วันนี้ก็มีผู้ประกอบการอีกมากมายที่สร้างเนื้อสร้างตัว        

มาด้วยตนเอง โดยมีข้อมูลระบุว่ามีถึง 73 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว ส่วนที่เหลือก็เป็นทายาทผู้สืบทอดธุรกิจมาจากตระกูล เป็นต้น 

บิ๊ก ผุยมาตย์ ก็เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นและท�าธุรกิจด้วยตนเอง ที่ส�าคัญเขาเริ่มต้นท�ามันด้วยวัยเพียง 13 ปีเท่านั้น รู้เพียง     

แค่ว่านีค่อืธรุกจิเดยีวของครอบครวัทีมี่อยูแ่ละต้องท�าให้ได้ จนตอนนีข้้าวกรอบสยามได้กลายเป็นธุรกจิทีห่ล่อเลีย้งทกุคนในครอบครวั

ไปแล้ว 

เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว ก็อย่าเพิ่งละทิ้งความฝัน เพราะแม้การเริ่มต้นอาจจะล�าบาก แต่เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจและพยายามปลายทาง     

จะส�าเร็จอย่างแน่นอน

Self-Made Young Millionaire

 
LEARNING BY DOING 
TRAMPOLINE STUDIO สตูดิโอเซรามิกของคนชอบการทดลอง 

 
CREATIVE&IDEA 
HOMHOM ไอเท็มอัพความมั่นใจที่ต้องพกติดกระเป๋า

 
MARKETING 
มาท�าความรู้จัก Creator Studio ใน Facebook Fanpage กันเถอะ

   
INTERVIEW 
สัมภาษณ์ บิ๊ก ผุยมาตย์ Inspiring Self-Made Young Millionaire

 

   
SELF-EMPLOYED
ธิดารัตน์ กรุดนาค กับการหยิบน�้ามันหอมระเหยมาใส่เคร่ืองประดับ

ภายใต้แบรนด์ LALITDA และ OYSTER FOOTWEAR รองเท้าหนัง

ของสาวหลงเสน่ห์ศิลป์ของ วรามล ชนะกิจการชัย

TECH STARTUP 
Startup ไทย เดินหน้าอย่างไรให้เป็น “ยูนิคอร์น” และ 4 เหตุผลดีๆ ที่ควร

เข้าร่วมกับ Accelerator
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ค้นแหล่งเชื้อเพลิงเติมไฟการท�างานของ เกรซ-นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ

HEALTH 
โอเคแค่ไหนถ้า “ขับถ่าย” ไม่ทุกวัน และ “อิคิไก” ปัจจัยสร้างสุขในชีวิต
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บทความ และรูปภาพใน SME STARTUP สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การจะ
น�าไปเผยแพร่ต่อต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท           
เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัดเท่านั้น และข้อเขียน บทความ รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร SME STARTUP เป็นความคิดเห็น      
ส่วนบคุคล บรษิทั เพนนินซลูาร์ แอสโซซเิอทส์ จ�ากัดไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย
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IF YOU’RE NOTEMBARRASSEDBY THE FIRST VERSIONOF YOUR PRODUCT,YOU’VE LAUNCHEDTOO LATE.

ถ้าไม่รู้สึกอายกับสินค้าเวอร์ชันแรกที่ผลิตออกมา
แสดงว่าสินค้านั้น ออกมาช้าเกินไป

-- Reid Hoffman ผู้ร่วมก่อตัง้ LinkedIn --

Glamping คือ การตั้งแคมป์กลางป่าที่มีความสะดวกสบายมากกว่า Camping เต็นท์
มีความหรูหรา ครบครันด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก เหตุผลที่ Glamping ได้รับความนิยม
นั้น เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่าง Family Break Finder ระบุว่ามาจากพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของคนยุคนี้ที่นิยมเที่ยวในช่วงวันหยุดสั้นๆ มากกว่าวันหยุดยาว ซึ่ง Glamping 
เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะราคาประหยัดและสะดวกสบายไม่แพ้พักในโรงแรม หรือ        
รีสอร์ต

เทรนด์ Glamping ยอดนิยมของปี ได้แก่ Glamping กลางป่าใหญ่ ได้แรงบันดาลใจ
การตกแต่งจากความงามของธรรมชาติ Glamping ที่มอบความรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกาย
และจติใจ Glamping ทีมี่ทิวทศัน์สวยงามล้อมรอบ เหมาะแก่การเข้าพกัในช่วงโอกาสพเิศษ 
เช่น วันครบรอบแต่งงาน และ Glamping ที่เน้นความเรียบง่าย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ
ตกแต่งและกิจกรรม

อย่าลืมการบริการที่ดีเยี่ยม ถ้าอยากให้ลูกค้ากลับมาอีกครั้ง

สิ่งส�าคัญของการเป็นผู้ประกอบการคือ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเดี๋ยวนี้สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการท�ากิจกรรมอื่นด้วยการฟัง Podcast และ Podcast 
ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ ผู้ประกอบการต้องดาวน์โหลดมาฟังให้จงได้

MFCEO Project Podcast จัดท�าโดย Andy Frisella ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทอาหารเสริมและฟิตเนส เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการเป็นสุดยอด CEO การต่อสู้
กับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท�าธุรกิจ การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และการสร้างมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้บริษัท

The School of Greatness จัดท�าโดย Lewis Howes นักเขียนของ New York Times เนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จทั้งการท�า
ธุรกิจและการมีสุขภาพที่ดี

Entrepreneur on Fire จัดท�าโดย John Lee Dumas เนื้อหาน�าเสนอการเป็นผู้ประกอบการที่ท�าธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และโปร่งใส
The Tim Ferriss Show จัดท�าโดย Tim Ferriss ผู้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจดาวรุ่งหลายต่อหลายคน เนื้อหาพูดถึงเคล็ดลับการท�างานอย่างชาญฉลาด เพื่อให้

งานออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด
ดาวน์โหลดเลย ไม่ต้องลังเล

ผูป้ระกอบการมือใหม่ส่วนใหญ่กลวัท่ีจะลองโอกาสใหม่ๆ ทีเ่ข้ามา เพราะกลัวธรุกิจพงั แต่รูห้รอืไม่ 
บางโอกาสอาจน�ามาซึ่งความส�าเร็จอันรวดเร็วทางธุรกิจ และโอกาสนั้นอาจไม่เข้ามาอีก ฉะนั้นเพื่อ
ไม่ให้พลาดโอกาสดีๆ ที่ไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ ผู้ประกอบการควรออกจาก Safe Zone ให้เร็วที่สุด

วิธีออกจากโซนนี้คือ รู้ว่ามีอะไร ผู้ประกอบการโดยมากไม่รู้ว่าธุรกิจมีหรือขาดอะไร ท�าให้      
หลายครั้งท�าสิ่งท่ีไม่ก่อประโยชน์ให้ธุรกิจ วิธีแก้คือ เขียนสิ่งที่ธุรกิจมีและขาดลงในกระดาษ           
จากนั้นสร้างตารางเวลาข้ึนมาเพ่ือให้ทราบว่า ต้องท�าสิ่งที่ไม่มีใดบ้างให้เกิดในธุรกิจ และท�าใน      
ช่วงเวลาไหนจึงเหมาะสม

รู้ว่าต้องการอะไร ถ้ายังไม่รู้ให้ตั้งค�าถามด้วยค�าว่า ท�าไม เช่น ท�าไมต้องท�าธุรกิจ ท�าไมต้องจ้าง
ฝ่ายการตลาดเพิ่ม ท�าไมต้องตัดงบประชาสัมพันธ์ เป็นต้น หากตอบค�าถามเหล่านี้ได้จะรู้ว่าอะไร
คือสิ่งที่ต้องการจริงๆ

รู้วิธีจัดการกับความตกใจ ไม่มีทางรู้ได้เลยว่า วันไหนจะเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างแผน
ธรุกิจท่ีวางไว้ล่มไม่เป็นท่า ดงันัน้ เพือ่ลดปัญหาทีอ่าจเกิดเน่ืองจากขาดสตขิณะตกใจ ผูป้ระกอบการ
ต้องมีแผนส�ารองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาที่จะเกิดตามมาได้ทันท่วงที

ถ้าท�าได้ก็เจอทางออก Safe Zone

Quintly เว็บไซต์เครื่องมือวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ติดตาม และวัดผลการใช้งานโซเชียลมีเดีย เผยรายงานล่าสุด
เกี่ยวกับ Facebook Page ปี 2562 เพื่อให้คนท�าเพจรู้ทิศทางการท�า Facebook Page ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากการศึกษา Facebook Page มากกว่า 94,000 หน้า และโพสต์มากกว่า 105 ล้านโพสต์ พบว่า การโพสต์
วิดีโอสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส�าคัญได้มากกว่าลิงก์ 258 เปอร์เซ็นต์ แต่ 55 เปอร์เซ็นต์ของ 105 ล้านโพสต์จาก
เพจธุรกิจเป็นการโพสต์ลิงก์ 29 เปอร์เซ็นต์โพสต์รูปภาพ และ 14 เปอร์เซ็นต์โพสต์วิดีโอ

เหตผุลทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะการโพสต์ลงิก์ท�าให้รูข้้อมลูการเข้าถงึเว็บไซต์ ขณะทีว่ดิโีอท�าให้เกดิการมส่ีวนร่วม กระตุน้
ให้คนดูมีปฏิสัมพันธ์ ด้านวันท่ีเหมาะกับการโพสต์คือ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยสร้างการมีส่วนร่วมได้มากถึง         
13.3 เปอร์เซ็นต์

สูตรลับการท�าเพจถูกไขกระจ่างแล้ว

4 PODCASTS ทีผู่ป้ระกอบการต้องฟังเด๋ียวนี้

GLAMPING ธรุกจิน่าจบัตามองแห่งปี

รายงานทีค่นท�า FACEBOOK PAGE ต้องรู้

ธรุกิจโต ถ้าออกจาก SAFE ZONE
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ค่าใช้จ่ายในสัตว์เลี้ยง

คิดว่าสัตว์เลี้ยง

เป็นสมาชิก

ในครอบครัว

มีค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ความเป็นเจ้าของ

สัตว์เลี้ยง ต่อครัวเรือน

ใครบ้างที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง  

ที่จะดูแลรับผิดชอบ

สิ่งต่างๆ เช่น

เด็ก สัตว์เลี้ยง

ล้านตัว 

เดี๋ยวนี้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนกันมากมาย และเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปีทั่วโลก

ความรักความผูกพันท�าให้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว แต่เมื่อไม่มีเวลาและเพื่อความสะดวกสบาย

จึงท�าให้สินค้าที่มีเทคโนโลยีได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น GPS Tracker อุปกรณ์ติดตามสัตว์เลี้ยง

หรือนวัตกรรมห้องน�้าแมวที่สามารถท�าความสะอาดตัวเองได้ เป็นต้น

35% 32%

50%

69%
%

%

%

%

ที่มา : petxp

ส่องโอกาสทางธุรกิจของ

Millennial Gen X Baby Boomer Silent Generation

ในสหรัฐฯในสหรัฐฯ

หมื่นล้าน

ดอลลาร์ฯ

มีจ�านวนสัตว์เลี้ยง
ปี 

2531

ปี 

2560

ความเข้าใจใน Tech

ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ความนิยม

โอ้อวดสัตว์เลี้ยง
เพิ่มขึ้นมากกว่า

ใน 15 ปีที่ผ่านมา

มีเวลาเฉลี่ย

ชั่วโมง

ต่อวัน
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Trampoline Studio สตูดิโองานเซรามิกของ อีฟ-สุกาญจนา 

กาญจนบัตร เป็นอีกหน่ึงสตูดิโอที่เปิดข้ึนมารองรับความต้องการ

ของหนุ่มสาววัยท�างานที่อยากสร้างงานเซรามิกด้วยตนเอง และ    

มองหากิจกรรมท�าส�าหรับผ่อนคลายความเครียดจากการท�างาน 

สตูดิโอแห่งนี้เกิดจากความชอบในงานเซรามิกที่เธอมองว่ามีเสน่ห์

ตรงที่เป็นเหมือนการทดลองที่ต้องคอยลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่า ทุกครั้ง

ที่เปิดเตา ผลงานจะออกมาตามที่คิดไว้หรือไม่ และความต้องการ

ส่งต่อความรู้ที่มีในด้านน้ีให้กับกลุ่มคนท่ีสนใจ ประโยชน์ของการ

เปิดสตูดิโอไม่ได้เกิดแค่กับผู้ที่สนใจเรียนเท่านั้น แต่เธอเองยังได้

ฝึกฝนฝีมือไปในตัวด้วย

คอร์สเรียนหลักของ Trampoline Studio แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส 

ได้แก่ Coloured Clay Workshop สอนเกี่ยวกับการสร้างชิ้นงาน

จากดินสีด้วยเทคนิค Slabs พร้อมเรียนรู้การเคลือบชิ้นงานด้วย

เคลือบใส และ Underglazed Paint Workshop เรียนรู้เทคนิคการ

ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยมือ การลงสีใต้เชือก ไปจนถึงการเคลือบชิ้นงาน 

ทั้งสองคอร์สเปิดสอนคอร์สละ 2 ครั้ง เหมาะทั้งกับผู้เรียนที่มีพ้ืน

ฐานและไม่มีพื้นฐาน แต่ละคอร์สเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน 

เพราะเธอต้องการดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง เนื่องจากเชื่อว่าการดูแล

ทีท่ัว่ถงึท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความรูสึ้กทีด่กีบัการมาเรยีนทีส่ตดูโิอแห่งน้ี 

และยังสามารถจับกลุ่มกับเพื่อนมาเรียนได้ด้วย

ส�าหรับใครที่อยากเรียนเทคนิคเพิ่มเติม ทางสตูดิโอก็มีคอร์ส

เทคนิคพิเศษเปิดสอน เช่น Sgraffito สอนเกี่ยวกับเทคนิคการสร้าง

ลวดลายบนชิ้นงานจากน�้าดิน การข้ึนรูปชิ้นงานด้วยมือ และการ

เคลือบชิ้นงาน

นอกจากนี้ ที่ Trampoline Studio ยังมีคอร์สขึ้นรูปชิ้นงาน      

ด้วยแป้นหมนุ ซ่ึงเป็นการสอนแบบตวัต่อตวั เหมาะส�าหรบัคนทีไ่ม่มี

พ้ืนฐาน หรือมีพ้ืนฐานอยู่แล้วแต่อยากเรียนรู้ฝึกฝนเพ่ิมเติม โดย    

เธอแนะน�าว่า การเรียนขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแป้นหมุนนี้ต้องเรียนต่อ

เนือ่งอย่างน้อย 4-8 ครัง้ เพราะต้องอาศยัการฝึกฝนและความเข้าใจ      

ในวิธีการสร้างงาน

“ถ้าชอบในงานเซรามิกและอยากหยบิความชอบนีม้าสร้างอาชีพ 

สิ่งแรกที่ต้องท�าคือ ต้องท�าความเข้าใจว่า งานเซรามิกที่ดีและมี

คณุภาพต้องใช้เวลา และตอนนีใ้นตลาดมแีบรนด์เซรามกิเยอะมาก 

การแยกความแตกต่างของสไตล์งานแต่ละแบรนด์ก็เป็นเรือ่งทีท่�าได้

ค่อนข้างยาก ดังนั้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจ�าแบรนด์ได้ เจ้าของ

แบรนด์จ�าเป็นต้องสร้างเอกลกัษณ์หรอืหาตวัตนของงานให้เจอ” 

Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

ตอนนี้งานเซรามิกกลายเป็นงานคราฟต์ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ

ซึ่งความสนใจนั้นไม่เพียงแต่แสดงออกผ่านการเป็นลูกค้า แต่ยังผ่านการเป็นผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างงานเซรามิกด้วย

นี่จึงเป็นหนึ่งสาเหตุส�าคัญที่มีผลให้สตูดิโองานเซรามิกเกิดขึ้นมากมาย

ซ.สุขุมวิท 54

 08-6751-7581

 trampolinestudiobbk

 trampoline_studio

สตูดิโอเซรามิกของคนชอบการทดลอง
TRAMPOLINE STUDIO
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เงื่อนไขกิจกรรมนี้ส�ำหรับ : ผูถื้อบตัร SME Thailand Privilege Club และสมาชิกนติยสาร SME Thailand

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

คอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ Business Model Canvas  

หรือ BMC เพื่อช่วยเราค้นหาคุณค่าที่จะน�าเสนอแก่ลูกค้า 

•	การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ	

•	แนวทางในการยกระดับจุดแข็ง	และลดข้อด้อยของจุดอ่อน	

เริ่มตั้งแต่การท�าความรู้จักกับ	BMC	การอธิบายถึงวิธีการค้นหาคุณค่าที่จะน�าเสนอแก่ลูกค้า		

รวมถึง	ตัวอย่างการใช้	BMC	มาพัฒนาธุรกิจ	เช่น	สตาร์บัคส์	อาลีบาบา	เซาท์เวสต์แอร์ไลน์	แอร์บีเอ็นอี	และ

ตัวอย่างของธุรกิจในประเทศไทยทั้งขนาดใหญ่	ขนาดกลาง	และขนาดเล็ก	

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

FB : SME Thailand Privilege Club (Member)

เวลา : 19.00 น.

โดย ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตัวการฉุดงบให้ดิ่งลงเหว
Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ

วิธีเอาชนะค่าใช้จ่ายผันแปร

ค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยผันแปรโดยเฉลี่ย 
ย้อนกลับไปดูว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายผันแปรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ลองค�านวณและหาค่าเฉลี่ยดู โดยอาจจะใช้ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ได้ในช่วง 3 ปี  

ที่ผ่านมา มาเป็นตัวตั้งของค่าใช้จ่ายผันแปรของปีนี้ เพื่อที่อย่างน้อยๆ ก็จะได้รู้ถึงทิศทางของการเงินได้  

คิดเผื่อสัก 3-5 เปอร์เซ็นต์
หลงัจากทีไ่ด้ค่าเฉลีย่สงูสดุของค่าใช้จ่ายผนัแปรมาแล้ว ทางทีดี่เพ่ือความปลอดภยัควรคดิเพ่ิมเข้าไปอกี 3-5 เปอร์เซน็ต์จากยอดรวมทัง้หมด เผือ่ไว้ส�าหรบัราคา

บางอย่างที่อาจจะเพิ่มขึ้นและมีสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมอย่างอื่น ซึ่งถึงแม้เงินส่วนนี้อาจจะเกินจากงบที่ใช้จริงไป ก็ถือว่ากันไว้ดีกว่าต้องมานั่งแก้ปัญหาทีหลัง
 

เปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยจริงกับค่ำที่ประมำณกำรเอำไว้เสมอ 
ในช่วงท้ายปี ผู้ประกอบการควรมานั่งท�าการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไปจริงกับตัวเลขที่ได้คาดการณ์ไว้ว่า มีทิศทางเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าไม่ได้เกินงบ        

ที่ตั้งไว้ ก็ถือว่ามาถูกทางแล้ว และผลลัพธ์ส�าหรับปีหน้าก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไร แต่ถ้าหากไม่เป็นอย่างนั้น ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าจะท�าการโยกย้ายเงินส่วนไหน
หรือแก้ไขอะไรได้บ้าง เพื่อลดอัตราของค่าใช้จ่ายที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้

เปิดบัญชีส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยผันแปรโดยเฉพำะ
อีกวิธีท่ีเจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้ามก็คือ การเปิดบัญชีไว้ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ เพื่อเอาไว้เป็นเงินทุนส�ารองในกรณีฉุกเฉินที่มี 

ค่าใช้จ่ายผันแปรเกิดขึ้น ซึ่งควรท�าการฝากเงินเป็นประจ�าทุกเดือน เผื่อเดือนไหนช็อตก็สามารถถอนออกมาและจัดการกับปัญหานั้นได้

เข้ำหำแหล่งเงินทุน
หลายครั้งที่สิ่งที่คาดเอาไว้มักไม่เป็นอย่างที่คิด ดังนั้น ก็ต้องมีแผนส�ารอง และตัวช่วยชั้นยอดอย่างการเข้าหาแหล่งเงินทุนจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

ต่างๆ ทีส่ามารถให้ Line of Credit หรอืวงเงนิสงูสดุทีส่ามารถใหน้กัธรุกจิกูย้มืได้ จะช่วยเข้ามาเตมิเตม็ช่องวางนีโ้ดยใหเ้จ้าของกิจการสามารถถอนเงนิเพือ่ช�าระ
ค่าใช้จ่ายหลักๆ ได้อย่างทันท่วงที

 
ควบคุมค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค 

ลองดูว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่เท่าๆ กันทุกเดือน ไม่มากจนเกินไปในบางเดือน เพื่อที่จะช่วย
ลดความไม่แน่นอนด้านรายจ่ายลงไปได้

ในการตั้งงบประมาณ

ขึ้นมาสักก้อนส�าหรับการท�าธุรกิจ 

แน่นอนว่าเจ้าของกิจการ

ต้องวางแผนแล้วว่าจะใช้เงินเท่าไร

 เพื่อที่จะสามารถครอบคลุม

รายจ่ายได้ทั้งหมด

แต่จะท�าอย่างไรเมื่อค่าใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนนั้น

มีการเปลี่ยนแปลง

และผันแปรได้ตลอดเวลา

ดังนั้น ลองมาดู 6 เคล็ดลับ

ที่จะช่วยให้ไม่ต้องมานั่งปวดหัว

และกังวลว่า ค่าใช้จ่ายที่ไม่คงที่นั้น

จะเป็นตัวฉุดงบบริษัท

ให้ด�าดิ่งลงเหวกัน
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  www.doctor-rice.com
  doctorricethailand
  @doctorrice
  doctor.rice

ไอเท็มอัพความมั่นใจ
ที่ต้องพกติดกระเป๋า

สินค้าปริมาณน้อยบรรจุซอง (Sachet)

ที่ใช้เพียงครั้งเดียว

ถือเป็นกลยุทธ์การท�าตลาดอย่างหนึ่ง

เนื่องด้วยสามารถจ�าหน่ายในราคาไม่แพง

แถมยังพกพาสะดวก ง่ายต่อการหยิบมาใช้

จึงท�าให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคง่ายขึ้น

 homhomth
 homhomofficial
 @homhomth

เมื่อเห็นข้อดีของการท�าสินค้าบรรจุซองไอเท็มที่พกติดกระเป๋า

ได้ แก้ว-พิริยะ เพชรายุธพร เลยชวน ลิลลี่-ลีลาวดี สงวนปิยะพันธ์ 

มาสร้างแบรนด์ homhom ที่มีสินค้าน่าพกน่าใช้อย่างน�้ายา          

บ้วนปากชนิดซอง ที่สามารถฉีกใช้ได้ง่ายๆ และดูชิกๆ ส�าหรับ     

คนรุ่นใหม่ด้วยกัน 

 “ก่อนท�าแบรนด์ มีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่น และสังเกตเห็นว่า

ร้านอาหารแทบทุกร้านมีน�้ายาบ้วนปากให้บริการลูกค้าหลัง            

รับประทานอาหารเสร็จ ความน่าสนใจของน�้ายาบ้วนปากที่ลูกค้า

ได้รับคือ เป็นชนิดซอง ง่ายต่อการพกและการใช้ เมื่อมองกลับมา

ทีบ้่านเรา เหน็ว่ายังไม่มขีายเลยชวนลลิลีม่าร่วมโปรเจกต์ ซึง่เราเหน็

ตรงกันว่า สินค้าชนิดนี้ขายได้แน่นอน เพราะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

ที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบและอยากเพิ่มความมั่นใจให้ตนเอง” แก้วเล่า

จุดเด่นของน�้ายาบ้วนปากชนิดซอง homhom อยู่ที่ 1.ออกแบบ

ซองให้มีขนาดพอดีกับช่องปาก จึงสะดวกในการใช้ ขนาดซองเล็ก

กะทัดรัด จึงสะดวกในการพกพา 2.1 ซองบรรจุน�้ายาบ้วนปาก       

10 มิลลิลิตร ซึ่งพอดีกับการใช้หนึ่งครั้ง และพกขึ้นเครื่องบินได้ 

เพราะไม่เกนิปริมาณของเหลวทีก่�าหนด 3.รสชาตไิม่เผด็และไม่อ่อน

เกินไป ให้ความรู้สึกสดชื่นหลังบ้วน นอกจากนี้ กล่องกระดาษ     

ปิดล็อกได้ จึงไม่ต้องกังวลว่าซองน�้ายาบ้วนปากจะตกหล่นหาย     

อีกทั้งยังออกแบบลวดลายให้มีความน่ารัก น่าซื้อ น่าพก และมี   

กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น เพื่อให้เชื่อมโยงกับที่มาของไอเดียสินค้า

“ด้วยความท่ีน�้ายาบ้วนปากชนิดซองเป็นสินค้าใหม่ส�าหรับคน

ไทย การสร้างการรับรู้จึงเป็นสิ่งส�าคัญ นอกจากสื่อสารกับลูกค้าว่า

สนิค้าของเราคอือะไร เรายงัแนะน�าวธิใีช้ด้วยค�าทีง่่ายต่อการท�าความ

เข้าใจและการจดจ�า นั่นคือ บีบ ฉีก บ้วน โดยบีบซองในต�าแหน่งที่

ระบ ุเพือ่ให้พลาสตกิดงึตวั จากนัน้ฉกีตามรอยปะ เทน�า้ยาบ้วนปาก

ใส่ปาก กลั้วปากประมาณ 30 วินาทีแล้วบ้วนทิ้งโดยไม่ต้องบ้วนน�้า

เปล่าตาม” ลิลลี่เล่า

แม้ homhom จะเพิง่เปิดตวั และเป็นแบรนด์น้องใหม่ทีม่าพร้อม

สนิค้าใหม่ในท้องตลาด แต่ผลตอบรบัทีไ่ด้กลบัเกนิทีเ่จ้าของแบรนด์

ทั้งสองคาดการณ์ไว้ ตอนนี้ homhom มีลูกค้า B2C อย่างกลุ่มคน

รุ่นใหม่ท่ีไม่อยากให้ความมั่นใจหดหายเพราะปัญหาเร่ืองกลิ่นปาก 

และลูกค้า B2B อย่างร้านอาหารญีปุ่่นสไตล์โอมากาเสะ โรงแรมบตูกิ 

สปา ร้านออร์แกนิกที่ฐานลูกค้าเป็นคนดูแลตัวเองทั้งภายใน          

และภายนอก และร้านบิวตี้ โดยหวังเจาะกลุ่มวัยรุ่นและคนที่อยาก

เพิ่มความมั่นใจไปพร้อมๆ กับเพิ่มความสวย

“กลยทุธ์ทีใ่ช้กบั homhom คอื Influencers ก่อนเปิดตวัแบรนด์ 

เราส่งสินค้าไปให้บล็อกเกอร์สายไลฟ์สไตล์ รวมถึงคนในวงการท่ี

ต้องพบปะผู้คนอยูเ่ป็นประจ�าได้ทดลองใช้ และโพสต์เก่ียวกับสนิค้า

พร้อมกันในวันเปิดตัว ผลที่ได้คือ การติดต่อเข้ามาของลูกค้า B2C 

และ B2B อีกกลยุทธ์คือ น�าเสนอคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว และ

เรื่องที่ลูกค้าอยากรู้ เช่น คอนเทนต์เรื่อง จูบมัดใจในคืนวาเลนไทน์ 

เพื่อให้เข้ากับเทศกาลแห่งความรัก หรือคอนเทนต์เกี่ยวกับไอเท็มที่

ผู้หญิงต้องพกในกระเป๋า คอนเทนต์ประเภทน้ีกระตุ้นให้คนอ่าน

อยากแชร์ต่อ เพราะอ่านแล้วสนุก ไม่เพียงเท่านี้ ยังเตรียม Join กับ

แบรนด์อื่น เช่น Join กับแบรนด์อาหารที่ก�าลังเป็นที่นิยม การ Join 

แบรนด์ส่งผลดีในแง่ของการย่นระยะเวลาในการท�าให้แบรนด์เป็น 

ที่รู้จักและการเพิ่มจ�านวนลูกค้าใหม่” แก้วกล่าว

ในส่วนแผนอนาคตของ homhom ลิลลี่บอกว่า เนื่องจากลูกค้า

กว่า 70 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้หญิงท้ังที่สินค้าใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

เธอจงึตัง้ใจออกแบบแพก็เกจจิง้ให้ดเูท่ เพือ่ให้หนุม่ๆ ไม่รูส้กึเคอะเขนิ

เวลาพก เพิ่มรสชาติ และตีตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มที่ประเทศ

เพื่อนบ้าน

เห็นหรือยังว่า ความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมั่นเป็นกุญแจ

ส�าคัญที่ท�าให้สินค้าใหม่ติดตลาด 
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เลือกโซเชียลฯ ให้เหมาะ และโพสต์สม�่าเสมอ

เป็นเร่ืองยากมากที่จะเข้าไปท�าธุรกิจในทุกโซเชียลมีเดีย ฉะนั้น          
ผูป้ระกอบการควรเลอืกแค่ 2-3 โซเชียลมเีดยีท่ีลกูค้านยิมใช้งานมากทีส่ดุ 
ส่วนเรื่องความสม�่าเสมอในการโพสต์ แนะน�าให้ท�าตารางวัน-เวลา        
การโพสต์และติดตามผลว่า การโพสต์ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ผลลัพธ์
อย่างไร ถ้ารูส้กึว่าช่วงเวลาท่ีโพสต์ไม่เวร์ิกให้เปลีย่นวนั-เวลาการโพสต์ใหม่  

พูดคุย

วิธีง่ายๆ ในการเริ่มต้นบทสนทนากับลูกค้าบนโซเชียลมีเดียคือ         
ตั้งค�าถามให้ลูกค้าตอบ หรือเชิญชวนให้ท�าบางสิ่งบางอย่าง ในทุกๆ วัน 
ผู้ประกอบการต้องเชก็ว่า ลกูค้ามีฟีดแบ็ก ความคดิเหน็ หรอืค�าถามอะไร
เกี่ยวกับแบรนด์ จากนั้นตอบกลับให้เร็วที่สุด  

ท�าให้เกิดการแชร์

การแชร์จะเกิดขึ้นเมื่อคอนเทนต์ตรงกับความสนใจ คอนเทนต์            
ที่คนนิยมแชร์มากที่สุด คือ 1.ควิซ แบบส�ารวจ แบบทดสอบ เพราะ      
คนส่วนใหญ่อยากแบ่งปันผลลัพธ์ที่ได้ให้คนอื่นรู้ 2.กิจกรรมการแข่งขัน
ต่างๆ เช่น แข่งขันตั้งชื่อสินค้าตัวใหม่ของแบรนด์ 3.ภาพถ่ายแบบ           
เรียลไทม์ 4.คอนเทนต์ตลก เรียกเสียงหัวเราะ และ 5.คอนเทนต์เกี่ยวกับ
กิจกรรมเพื่อสังคมที่แบรนด์ท�า โดยคอนเทนต์จะน่าแชร์ยิ่งขึ้น ถ้าลูกค้า
ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดีย

การอัพเดตการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดียที่ใช้
งานอยูเ่สมอ ท�าให้ผูป้ระกอบการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ได้ทันท่วงทีและรักษาจ�านวนผู้ติดตามให้คงอยู่  

ใช้กฎ 80/20

สัดส่วนของโพสต์ต่างๆ บนโซเชียลมีเดียควร          
แบ่งออกเป็น 80/20 โดย 80 เปอร์เซน็ต์คอื โพสต์ทีเ่นือ้หา
ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากแต่เกี่ยวข้อง         
กับการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ ส่วน         
20 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือ โพสต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้า
และบริการ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน แนะน�าสินค้า หรือ
บริการใหม่ เชิญชวนให้ทดลองใช้สินค้า ฯลฯ

มีแผนรับมือกับวิกฤต

ผู้ประกอบการต้องคิดล่วงหน้าไว้เสมอว่า จะรับมือ
อย่างไร ถ้าวนัหน่ึงโซเชยีลมเีดยีของแบรนด์ถกูโจมตจีาก
คู่แข่ง และลูกค้าที่ไม่พอใจในสินค้าหรือบริการ ซึ่งสิ่งที่
ต้องท�าอย่างแรกเมื่อปัญหานี้เกิดคือ ตอบโต้กลับอย่าง
รวดเร็ว โดยต้องตอบโต้อย่างสุภาพ ใช้เหตุผลมากกว่า
อารมณ์

ใน Facebook Fanpage กันเถอะ

ที่ส�าคัญมีฟีเจอร์ที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่สนใจสร้างเนื้อหาแบบวิดีโอ

บนเฟซบุ๊ก ให้สามารถสร้างรายได้จากวิดีโอดังกล่าวอีกด้วย

ความสามารถสุดเจ๋งของ Creator Studio ได้แก่ 

 ปรับปรุงการเผยแพร่วิดีโอให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย

สามารถสร้าง ก�าหนดเวลา และเผยแพร่เนือ้หาได้ ในหลายๆ แฟนเพจ 

หรืออัพโหลดวิดีโอมากกว่า 1 วิดีโอไปยังเพจใดเพจหนึ่ง

 ส�ารวจและค้นหาไลบรารีเนื้อหา หรือ Content ท้ังหมด 

ส�าหรับเพจที่ดูแล พร้อมทั้งสามารถเรียกดูรายละเอียดและข้อมูล

เชิงลึกของโพสต์ในแฟนเพจได้ทันที

 สามารถจดัการการโต้ตอบในทกุเพจได้ โดยตอบกลบัข้อความ

และความคิดเห็นบนโพสต์ทั้งใน Facebook และ Instagram ด้วย

ขยายธุรกิจ
บนโซเชียลฯ 
ฉบับมือใหม่

อาจารย์ลลิตา เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน Digital Marketing ซึง่นอกจาก

จะเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย     

ธุรกิจบัณทิตย์แล้ว ยังเป็นวิทยากร

งานสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้าน 

Digital Marketing รวมถึงเป็น       

ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ  

อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสื่อสำรกำรตลำด

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 ติดตามประสิทธิภาพการท�างานของแฟนเพจ เช่น เรียกดู

จ�านวนผูต้ดิตามทัง้หมด ดวู่าใครบ้างทีก่ลับมารบัชมเน้ือหาในแต่ละ

สัปดาห์ และดูว่าผู้คนใช้เวลานานเท่าไรในการรับชมวิดีโอโดยใช้

ข้อมูลเชิงลึก

 สามารถสร้างรายได้จากเนื้อหา ซึ่งส่วนของการสร้างรายได้

เป็นฟีเจอร์ใหม่ของเฟซบุก๊ ท่ีจะมีวดิโีอโฆษณาทีส่ามารถเล่นในคลปิ

วิดีโอที่อยู่ในแฟนเพจ โดยแฟนเพจนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตาม

เกณฑ์ทีเ่ฟซบุก๊ก�าหนด นอกจากนัน้ ยงัสามารถตรวจสอบข้อมลูเชงิ

ลึกด้านการสร้างรายได้ และดูใบแจ้งยอดที่เก่ียวข้องกับการช�าระ

เงินได้ด้วย

 มเีครือ่งมอืในการจดัการสทิธิ ์(Right Manager) ใน Creator 

Studio ในการช่วยควบคุมต�าแหน่งและการแสดงเนื้อหาท่ีตรงกับ

ต้นฉบับ โดย Right Manager จะใช้ไฟล์อ้างอิงที่อัพโหลด             

เพื่อตรวจสอบเนื้อหาตรงกันทีเ่ป็นไปได้ แลว้จะบงัคับให้ใช้กฎ และ

เงื่อนไขที่เราก�าหนดไว้ 

Creator Studio เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดกำรแฟนเพจได้ในที่ที่เดียว

โดย Creator Studio นี้ จะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ที่มีหน้ำที่ดูแลแฟนเพจในกำรจัดกำรโพสต์

กำรติดตำมประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของเนื้อหำ รวมไปถึงยังมีฟีเจอร์ในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้ดูแลแฟนเพจ

ช่องทางในการเข้าไปใช้งาน Facebook Creator Studio

เข้ำไปที่หน้ำเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Facebook Fanpage

เครื่องมือกำรเผยแพร่

Publishing Tools

ครีเอเตอร์สตูดิโอ

Creator Studio

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการท�าธุรกิจ

ที่เคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง

คือ ถ้าอยากประสบความส�าเร็จเร็ว

ให้ขยายแบรนด์ไปบนโซเชียลมีเดีย

ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าท�าง่าย

แค่โพสต์คอนเทนต์และซื้อโฆษณา

แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่

และนี่คือ 6 ขั้นตอน

ของการท�าธุรกิจบนโซเชียลมีเดีย

Text : Kritsana S.

Text :  ลลิตา สันติวรรักษ์

Text :  Kritsana S.
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แล้วใครจะคิดว่าจุดเปลี่ยนของ บิ๊ก ผุยมาตย์ จะเกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็ว จนท�าให้เขากลายเป็นผู้ประกอบการด้วยวัยเพียง 13 ปี

เท่านั้น 

เมือ่ก�าลงัร�่าเรยีนอยูด่ีๆ ทีเ่มืองจีนด้วยหวังว่าจะกลับมาสานต่อ

ธรุกจิของครอบครวั แต่แล้วธรุกจิทีว่่ากลบัถงึทางตนั การเงนิสะดดุ 

เด็กชายวัย 13 ปีต้องเก็บกระเป๋ากลับมาเมืองไทย พร้อมกับไอเดีย

การท�าขนมข้าวกรอบที่คิดว่าจะสามารถกลับมาพลิกฟื้นธุรกิจ

ครอบครัว  

ผู้ประกอบการวัยเยาว์กับการเริ่มต้นธุรกิจที่ไม่มีความรู้ใดๆ มา

ช่วยคิดวิเคราะห์ รู้เพียงแค่ว่า นี่คือธุรกิจเดียวของครอบครัวที่มีอยู่ 

ควรจะต้องท�า และต้องท�าให้ได้

แม้ในการปลุกปั้นธุรกิจจะท�าให้ช่วงชีวิตวัยรุ่นของเขาหายไป 

แต่ก็แลกกับประสบการณ์การท�าธุรกิจดีๆ ที่หาไม่ได้ง่าย เขาจึง   

บอกว่ามนักแ็ฟร์ด ีทีส่�าคัญไอเดยีของเดก็คนหนึง่ได้กลายเป็นธรุกจิ       

ที่หล่อเลี้ยงทุกคนในครอบครัวไปแล้ว 

อายุแค่ 13 ปี ท�าไมถงึคดิไกลถงึการท�าธุรกจิของตัวเอง
มนัเป็นเหมอืนสถานการณ์ต่างๆ พาให้เราต้องมาท�า คือเริม่จากว่า

พ่อกับแม่ส่งบิ๊กไปเรียนที่จีนอยู ่โรงเรียนประจ�าตั้งแต่เด็ก               

เพราะเขาหวังจะให้บิ๊กกลับมาสานต่อธุรกิจชิปปิ้งสินค้าจากจีน    

ของครอบครัวต่อ ทนีีบ้ิก๊เป็นคนชอบกนิขนมโดยเฉพาะกระยาสารท 

แม่ก็จะส่งกระยาสารทไปให้กินตลอด แล้วตอนนั้นบ๊ิกจัดฟันอยู่    

มันกินล�าบากมาก ก็เลยคิดเล่นๆ ขึ้นมาว่า น่าจะมีขนมที่คล้ายๆ 

แบบนี้แต่กรอบกว่า กินง่ายกว่า สะดวกกว่า เพื่อที่คนจัดฟันจะได้

กนิได้ ไอเดยีน้ีมนัอยูใ่นหวัตลอดเวลา ทนีีพ้อบิก๊อาย ุ13 ปี ธรุกิจชิปป้ิง

ของทีบ้่านประสบปัญหาไปไม่รอด กเ็ริม่มีปัญหาการเงิน บิก๊รูแ้ล้วว่า 

ที่บ้านมีปัญหาก็ไม่อยากให้เขาส่งเงินมาให้เรื่อยๆ เพราะค่าใช้จ่าย

ทีโ่น่นก็สงู แล้วโรงเรยีนทีบ่ิก๊เรยีนพ่อจ่ายค่าเทอมล่วงหน้าไปหมดแล้ว

ตั้งแต่ประถมจนจบเลย ตรงนี้เราสามารถขอคืนได้ ก็เลยขอคืน     

ได้เงินมา 5 แสนบาท แล้วบิ๊กก็ออกจากโรงเรียนกลับมาไทย 

ตอนกลับมาก็ตดัสินใจว่าจะท�าอะไรสักอย่าง บ๊ิกเลยขอเงนิทีไ่ด้คนื

จากโรงเรียน 5 แสนบาท บอกแม่ว่าจะเอามาท�าข้าวกรอบ เรียกว่า

เอากระยาสารทมาต่อยอดให้กนิได้สะดวกยิง่ขึน้ กเ็ล่าไอเดยีให้เขา

ฟังว่าอยากจะท�าแบบนี้ๆ แม่ก็ตกลงแล้วเราก็ช่วยกันท�า 

อะไรที่ท�าไห้คุณแม่มั่นใจยอมให้บิ๊กน�าเงิน 5 แสนบาท
มาตั้งต้นธุรกิจ

จริงๆ ตอนนั้นที่บ้านไม่มีธุรกิจอะไรแล้ว เงิน 5 แสนบาทแม้จะ

ไม่ใช่เงนิก้อนสุดท้ายแต่ก็เป็นเงินก้อนส�าคญัของครอบครวั ตอนแรก

พ่อแม่ไม่ค่อยมั่นใจหรอก แต่ก็ไม่เชิงว่าจะไม่ให้ท�าเลย เราก็มี       

การคุยกนัแล้ว ท�าด้วยกนั ช่วยกนัท�าเหมือนเป็นธุรกจิของครอบครัว

เราไปเลย ซึ่งเงินก้อนนี้บิ๊กเอามาลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อการผลิต 

ส�าหรับตัวบิ๊กเองอาจจะด้วยความท่ีเด็กเลยไม่ได้คิดอะไรมาก 

ไม่กังวล ไม่คิดเรื่องความเสี่ยง หรือว่ามันจะไปรอดไม่รอด รู้แค่ว่า

อยากท�า มันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบของความเป็นเด็กในเรื่องการ

ตัดสินใจที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย อยากท�าก็ท�าเลย ไม่ลังเล ไม่มี

ความรู้ ไม่วชิาการมาเก่ียวข้อง ตอนท�าบิก๊ไม่รู้เร่ืองการท�าการตลาดเลย 

4P คอือะไรกไ็ม่รู ้ส่วนคณุพ่อคณุแม่กค็งมกีารคดิเผือ่แล้วล่ะว่าอาจ

จะมีปัญหา ตรงนี้ท่านก็เข้ามาช่วยดูแล ตอนกลับมาช่วงแรกๆ       

บิ๊กก็ไม่ได้เรียนต่อนะ มาลุยท�าข้าวกรอบสยามอย่างเดียวเลย       

แล้วบิ๊กเป็นคนชอบกินขนมอยู่แล้ว ก็คิดสูตรเองจากการเซิร์ช          

ในกูเกิลบ้าง ถามญาติๆ บ้างแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆ เรียกว่าท�าเอง 

80 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลืออีก 20 เปอร์เซ็นต์มาจากค�าติชมแล้วเรา       

ก็ปรับตามที่เขาบอกมา ใช้เวลาเกือบ 1 ปีก็ได้สูตรที่ลงตัวเป็นข้าว

ไรซ์เบอร์รีอบกรอบ ที่มีส่วนผสมถั่ว งา เม็ดมะม่วง เป็นสแน็ก      

แล้วระหว่างช่วง 1 ปีนัน้กม็ที�าขายบ้างกบัคนรูจ้กั แต่ทีข่ายเป็นเร่ือง

เป็นราวก็คือ ไปเปิดตลาดที่มาเลเซีย  

 

ท�าไมเลือกที่จะเปิดตลาดต่างประเทศก่อน 
เพราะว่าคณุพ่อเป็นคนมาเลเซยี มเีพือ่นๆ อยูท่ีน่ัน้ กม็าช่วยกนั

หาท่ีหาตลาดให้ ตลาดนี่คือตลาดนัดนะ คือเราไปขายตามตลาด   

นี่แหละ ซึ่งที่มาเลเซียเขาจะนิยมมีขนมกันทุกบ้าน จะมีกล่องขนม

เป็นพวกคุกกี้ ขนมปังกรอบๆ บิ๊กก็คิดว่าขนมเราก็อร่อย                  

เขาน่าจะชอบ ก็เลยลองไปขายดู แรกๆ ก็ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่ 

จากนั้นก็ค่อยๆ ขายดีขึ้นเรื่อยๆ พอที่มาเลเซียตอบรับค่อนข้างดี 

ประมาณปีหนึ่งบิ๊กก็ค่อยมาเปิดตลาดท่ีไทย เพราะบิ๊กเองถือ         

พาสปอร์ตไทยไปกลับมาเลเซียค่อนข้างล�าบาก ก็เลยคิดว่ากลับมา

เปิดที่เมืองไทยดีกว่า

กลับมาขายที่ไทยมีการท�าตลาดอย่างไรบ้าง  
ไม่มีอะไรเลย บิ๊กก็แค่เอาขนมไปตั้งโต๊ะขายตามตลาดนัด       

ตอนเช้า จ�าไม่ได้ว่าไปขายที่แรกที่ไหน แต่จ�าได้ว่าขายไม่ได้เลย 

แล้วก็ขายไม่ได้อย่างนั้นอยู่ช่วงหนึ่ง แรกๆ บ๊ิกก็มีท้อบ้าง แต่บ๊ิก     

ก็ไม่รู้จะไปท�าอะไรแล้ว มันคือธุรกิจเดียวของที่บ้านที่มีอยู่ก็ต้องท�า

อันนี้แหละ แม่ก็มีให้ก�าลังใจบ้าง ทีนี้ตอนแรกๆ ที่บิ๊กเอาไปขายคือ 

เอาไปวางขายเฉยๆ แล้วท�าขนาดเดียวคือ ใส่ถุงพลาสติกธรรมดา

ติดสติกเกอร์แบรนด์ข้าวกรอบสยามขายถุงละ 100 บาท เชียร์ยังไง

ก็เชียร์ไม่ข้ึน ก็เลยกลับมาคิดวิธีใหม่ ลองเปลี่ยนว่าแทนท่ีจะเอา   

ข้าวกรอบสยามไปวางขายเฉยๆ ก็เอากระทะไปผัดโชว์ที่หน้างาน

เลยดีกว่า ไปท�าสดๆ ร้อนๆ ใหม่ๆ ให้ลูกค้าเห็น เพราะถ้าแค่มอง

เฉยๆ มันก็เหมือนขนมท่ัวไป แต่ถ้ามีการไปท�าโชว์ให้ลูกค้าเห็น    

บ๊ิก ผยุมาตย์

Young Millionaire

ในชีวิตของคนเรามักมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้น

จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต

ท�าให้สิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นไปอย่างที่วาดฝัน

ต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของตัวเอง
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น่าจะดึงดูดความสนใจได้มากกว่า ทีนี้พอเราไปท�าให้เขาเห็นเขาก็

มามุงดู แล้วก็ชิมแล้วก็ซื้อ ขนมของบิ๊กเป็นขนมที่ต้องชิม ถ้ามอง

เฉยๆ เขากไ็ม่ซือ้ เพราะรปูลกัษณ์มนัไม่สวยไม่ดงึดดู แต่ถ้าชมิแล้ว

จะซื้อแทบทุกราย ฉะน้ันจะท�าอย่างไรก็ได้ต้องให้เขาชิมก่อน ทีนี้

พอเราท�าแบบนีแ้ล้วดี กเ็ลยท�าแบบนีไ้ปเรือ่ยๆ จนถงึวนันี ้ทีม่าเลเซยี

กท็�าแบบนี ้คือเอากระทะไปผัดโชว์ แล้วกเ็ป็นจดุขายของเราไปแล้ว 

ข้อดีของการไปออกบู๊ธคือ ท�าให้บิ๊กได้คุยกับลูกค้าโดยตรง        

มนักเ็ลยจะมคีอมเมนต์จากลกูค้ามาเรือ่ยๆ แล้วบิก๊กเ็อาคอมเมนต์นัน้

มาปรับปรุงพัฒนาขนมของบิ๊กต่อ อย่างเรื่องขนาดกับราคาขาย      

ที่ตอนแรกบิ๊กท�าใส่ถุงขาย 100 บาท  ลูกค้าก็จะบ่นว่าเยอะเกินไป

กินไม่หมด อยากให้ลดขนาดลงแล้วก็ลดราคาลงด้วยจะได้ซ้ือ       

ง่ายขึ้น บิ๊กก็เลยไปเดินห้างสรรพสินค้ากับแม่เพื่อไปดูพวก            

แพ็กเกจจิ้งต่างๆ แล้วก็ดูราคาว่าเขาท�ากันอย่างไร ก็มาจบที่ว่า     

บิ๊กท�าถุงเล็กลง แล้วขายเป็น 3 ถุง 100 บาท ซึ่งพอท�าแบบนี้ก็ขาย

ง่ายขึ้น แล้วถุงท่ีใส่ ณ ตอนนั้นเป็นถุงพลาสติกธรรมดาเหมือนที ่  

ใส่กระยาสารทวางขาย เพียงแต่บ๊ิกติดสติกเกอร์แบรนด์เอาไว้       

มันก็ดูไม่ค่อยดี ก็พัฒนาแพ็กเกจจ้ิงต่อจนเป็นแบบในปัจจุบัน        

ส่วนชือ่แบรนด์ข้าวกรอบสยามนีบ่ิก๊ก็ช่วยกนัคิดกบัแม่ แล้วจะเห็นว่า

บนถุงมีรูปเด็กยกนิ้วโป้ง อันนี้บิ๊กก็คิดง่ายๆ แบบเด็กๆ คือ วันนั้น

ไปเดินตลาดกับน้องชายเห็นร้านขายไก่ย่างเขาจะมีนามบัตร           

ในนามบัตรจะมีรูปคนถือไก่ย่างแล้วก็ยกนิ้ว บิ๊กก็เลยเอามาท�าเป็น

เหมือนโลโก้ของข้าวกรอบสยาม ซึ่งรูปเด็กยกนิ้ว นั่นก็คือ รูปบิ๊ก

ตอนเด็กๆ แต่พอเราโตขึ้น ก็มองว่ามันแปลกๆ นะ เลยมีความคิด

จะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันคือ เปลี่ยนทั้งชื่อทั้งโลโก้ ช่ือมันก็ดูเชยๆ 

โบราณไปไหม แต่พอมาคิดอีกทีลูกค้าจ�าเราได้ตรงท่ีเป็นหน้าเด็ก

ยกนิ้วโป้งนี่แหละ บางคนโทรศัพท์ติดต่อมาจะซื้อ เขาจะถามย�้า

ก่อนเลยว่าใช่ทีเ่ป็นรูปเดก็ยกน้ิวโป้งหรือเปล่า บ๊ิกกเ็ลยยังไม่เปลีย่น 

บิ๊กคิดอย่างไรที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นแต่ต้องไปขายข้าว
กรอบสยามสินค้าที่ดูไม่ชิกไม่แนวไม่เข้ากับความเป็น
วัยรุ่นเลย  

แม่ก็บอกว่าบุคลิกหน้าตาบิ๊กไม่ใช่หน้าขายขนมเลย แต่กลับกัน

เวลาไปออกขายขนม บิ๊กรู้สึกสนุกมากกว่า ไม่รู ้สึกอายอะไร          

อย่างท่ีบอกเรามธีรุกจิเดยีวคอื ข้าวกรอบสยามนีแ่หละ เราไม่สามารถ

ไปท�าอย่างอื่นได้แล้ว เราก็ต้องเต็มท่ีกับมัน ฉะนั้นบิ๊กจะไม่อาย    

หรือต้องกลัวอะไรเลย เหมือนมีอะไรในใจว่า เราต้องท�าทุกวัน        

จะมบ้ีางอย่างเดยีวคอื เซง็ถ้าขายไม่ดมีากกว่า แล้วจรงิๆ มนักลบัเป็น

จุดขายนะที่บิ๊กยังเด็กลูกค้าก็เลยเอ็นดู

การทีต้่องมาท�าธรุกจิตัง้แต่เดก็ บิก๊มองว่ามนัมข้ีอดี
ข้อด้อยอย่างไรบ้าง 

ข้อดีของการท�าธุรกิจต้ังแต่เด็กคือ อาจจะไม่มีความกลัว บิ๊ก   

ท�ามาตั้งแต่ศูนย์เรียกว่าเพิ่งหัดใส่เสื้อเลย เราไม่มีความรู้ด้านธุรกิจ

เลย ท�ามาแบบมั่วๆ แต่ท�าเรื่อยๆ ให้มันดีขึ้น รู้แต่ว่าเรามีธุรกิจนี้

เพียงอย่างเดียวแล้ว ไม่มีอะไรแล้ว ก็ต้องท�ามันให้ได้  

แต่ข้อเสียคือ บิ๊กยอมรับว่าบิ๊กขาดช่วงชีวิตวัยรุ่นไป ขาดเพื่อน
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ในวัยเดียวกัน วันๆ ท�ำแต่งำนไม่มีสังคม บิ๊กไปเรียนที่จีนกลับมำ  

ก็ยังไม่ได้มำเข้ำโรงเรียนเรียนต่อเลยนะ บ๊ิกมุ่งท�ำแต่ธุรกิจนี้          

อย่ำงเดยีวคอื บิก๊ท�ำงำนตลอด แม่จะมำช่วยกเ็ร่ืองเอกสำร กำรเงนิ

อะไรบ้ำง แต่เรือ่งกำรตลำด กำรผลติ บิก๊จะเป็นตวัหลกัในกำรดูแล 

จนพอทุกอย่ำงลงตัวบ๊ิกถึงได้ไปเรียนต่อที่ กศน.จนจบ แล้วก็เข้ำ

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ คณะกำรสร้ำงเจ้ำของธุรกิจและกำรบริหำร

กิจกำร ตอนนี้ก็อยู่ปี 1 ซึ่งทุกวันนี้ที่บิ๊กไปมหำวิทยำลัย ก็ไม่รู้ต้อง

ท�ำตวัอย่ำงไร เพือ่นๆ เขำไปไหนต้องตำมไปด้วยไหม บ๊ิกจะมเีพือ่น

แค่ 2-3 คนเท่ำนั้น แล้วมันก็จะมีแว่บๆ บำงช่วงที่รู้สึกวำ่ เฮ้ย!        

เรำก�ำลงัท�ำอะไรอยูเ่นีย๊ะ อย่ำงช่วงสงกรำนต์บิก๊ไม่ได้หยดุเลยต้องไป

ออกบูธ๊ขำยของ ช่วงปีใหม่กย็งัต้องขำยของกันอยู ่ไปออกบูธ๊กลับมำ 

4-5 ทุ่มทุกวันก็เซ็ง ท�ำไมเรำไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่น อำรมณ์

เหมือนน้อยใจมำกกว่ำ แต่พอมันผ่ำนไปก็เฉยๆ นะ 

แต่อย่ำงไรก็ตำม แม้จะขำดช่วงวัยรุ่นไป แต่บ๊ิกก็ว่ำบิ๊กได้

ประสบกำรณ์กำรท�ำธุรกิจที่คิดว่ำคนอ่ืนไม่มี บ๊ิกได้ประสบกำรณ์

กำรเจอผู้คนมำกมำย เจอลูกค้ำหลำยรูปแบบ เรำรู้ว่ำแบบนี้คนนี้

เป็นอย่ำงไร แล้วเรำต้องคยุกบัเขำอย่ำงไร ท�ำให้รูส้กึว่ำเรำต้องระวงั

ตัวให้มำกในกำรเจอผู้ใหญ่ ต้องท�ำตัวอ่อนน้อม มันสอนเรำไปด้วย

ในตัว อย่ำงเวลำที่บ๊ิกจะเอำข้ำวกรอบสยำมไปเสนอโมเดิร์นเทรด 

บำงทีบิ๊กก็ไปคุยเองคนเดียว ด้วยควำมที่เป็นเด็กก็อำจจะพูด           

ยังไม่ค่อยถกูเท่ำไหร่ เขำกพ็ดูขึน้มำว่ำเดก็เนำะ คอืมนัเดก็มำกจรงิๆ 

ยังไม่ถึง 20 ปี มันก็มีผลกับควำมน่ำเชื่อถือ เขำอำจจะมองว่ำ       

เรำท�ำเล่นๆ หรือเปล่ำ ไม่น่ำจริงจังหรอก แต่สุดท้ำยแล้วเท่ำที่บิ๊ก

ไปคุยส่วนใหญ่เขำก็ตอบรับเรำนะ ซึ่งอำจจะเป็นเพรำะว่ำเขำ        

มองที่ตัวผลิตภัณฑ์มำกกว่ำ ตอนนี้ข้ำวกรอบสยำมก็มีวำงจ�ำหน่ำย

ที่บิ๊กซี แล้วก็เลมอนฟำร์มทุกสำขำ  

มีคิดบ้างไหมว่าเสียดายกับสิ่งที่ต้องเสียไป  
จริงๆ นะไม่ว่ำบิ๊กจะได้หรือจะเสียอะไรไป บิ๊กก็คิดว่ำ บิ๊ก      

ตัดสินใจถูกแล้วที่ท�ำอย่ำงนี้ เพรำะมันกลำยเป็นธุรกิจที่เลี้ยง          

ทุกคนในครอบครัวของเรำได้ บิ๊กสนุกกับกำรท�ำงำน ไม่ได้มีควำม

คิดว่ำ ท�ำไมฉันต้องมำท�ำขนม ถ้ำไม่เกิดเหตุกำรณ์นี้ป่ำนนี้             

ฉันไปไหนต่อไหนแล้ว มันอำจจะมีแว่บๆ บ้ำง เด็กขำดเพื่อน        

เบื่อบ้ำงเพรำะมันเหมือนท�ำอะไรซ�้ำๆ ทุกวัน แต่บิ๊กก็มีควำมสุข    

กับกำรท�ำขนม ได้เงินก็มีแรงผลักดันตรงนั้นด้วย เคยเสียดำยบ้ำง

เหมือนกันกับช่วงวัยเด็กท่ีหำยไป แต่มันก็แลกกับประสบกำรณ์    

กำรท�ำธุรกิจ บิ๊กว่ำมันก็แฟร์ดี

ส่วนตัวบิ๊กเองก็มีควำมฝันนะ คือบิ๊กเป็นคนที่ชอบอะไรเร็วๆ 

เช่น รถแข่งอยำกเป็นนักแข่งรถ บอกตัวเองว่ำ ถ้ำข้ำวกรอบสยำม

ถึงจุดจุดหนึ่งแล้ว บิ๊กก็อยำกจะเดินตำมควำมฝันวัยเด็กคือ          

อยำกเป็นนักแข่งรถ แต่ส่ิงที่ท�ำอยู่ทุกวันนี้ก็ดูสวนทำงกันหมดเลย 

จำกนักแข่งรถมำขำยขนมที่ดูโบรำณๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยควำมที่     

บิ๊กอยำกเป็นนักแข่งรถนี่แหละ บิ๊กก็แอบไปซ้ือบิ๊กไบค์ เหมือนให้

รำงวัลตวัเอง ประมำณ 2 แสนบำทโดยท่ีไม่บอกพ่อแม่ แล้วเขำเอำรถ

มำส่งทีบ้่ำนตอนกลำงคนื พอตอนเช้ำพ่อต่ืนมำเหน็มอเตอร์ไซค์จอด

อยู่ที่บ้ำนเท่ำนั้นแหละด่ำแหลก คือเขำเป็นห่วงมองว่ำมันอันตรำย

เพรำะตอนนั้นอำยุแค่ 16 ปีเอง ไม่ถึงเดือนบ๊ิกก็ขำยทิ้งเลย           

เพรำะทนไม่ไหว แต่ตอนหลังก็ซื้ออีกนะ 

    

บิ๊กเจอบทเรียนอะไรบ้างในการท�าธุรกิจ  
เป็นเรือ่งของระบบ กำรจดักำรทีเ่ป็นระบบระเบยีบในแง่ของกำร

ท�ำงำนคือ ด้วยควำมที่บิ๊กเป็นเด็ก บิ๊กก็จะไม่ค่อยเซ็ตอะไรให้เป็น

ระบบ เช่น เวลำเข้ำ-ออกงำน บำงทีพนักงำนมำเลตนิดหน่อย บิ๊ก   

ก็คิดว่ำหยวนๆ ไป ปล่อยผ่ำนไป ทีน้ีมีอยู่คร้ังหน่ึงใกล้ปีใหม่           

ซ่ึงจะมอีอร์เดอร์เข้ำมำเยอะมำก แล้วเรำต้องเตรียมไปออกบูธ๊ทีห้่ำง

สรรพสนิค้ำด้วย ก่อนปีใหม่พนกังำนกจั็ดของขึน้รถปกต ิแต่มนัเลย

เวลำงำนเขำมำแล้ว 10 นำที ซึ่งปกติบิ๊กเลิกงำน 17.30 น. ทีนี้เขำ

มำขอโอที แต่บิ๊กไม่ให้ เพรำะเห็นว่ำมันนิดเดียว บำงทีเวลำเข้ำ

ท�ำงำนพวกเขำมำกัน 9 โมง บิ๊กก็ไม่ได้ว่ำอะไรเลย พอตอนนี้กิน

เวลำเขำแค่ 10 นำที เรำก็คิดว่ำไม่น่ำจะเป็นอะไร แต่ถ้ำเป็นโอที    

ทีต้่องท�ำจริงๆ อนันัน้บ๊ิกกใ็ห้อยูแ่ล้วนะ ปรำกฏว่ำวนัรุ่งขึน้ลำออกกนั

ทั้งโรงงำนเลย เพรำะมีหัวโจ๊กอยู่คนหนึ่ง สุดท้ำยบิ๊กก็ต้องยกเลิก    

บู๊ธที่จองเอำไว้ ลูกค้ำที่สั่งออร์เดอร์ไว้ก็ต้องโทร.ไปขอยกเลิก           

แล้วทกุคนในครอบครวัก็มำช่วยกันท�ำเพือ่ให้ส่งขนมให้ได้มำกทีส่ดุ

เท่ำที่จะท�ำได้ บิ๊กคิดว่ำตอนนั้นเรำท�ำแบบไม่มีระบบลงเวลำเป๊ะๆ 

ตอนนีก้ลบัมำคดิดมูนัต้องเซต็ระบบกำรท�ำงำนจะได้มปีระสทิธภิำพ

มำกขึ้น จำกนั้นก็มีพนักงำนบำงคนเริ่มกลับมำขอท�ำงำนใหม่ คนที่

กลับมำเรำเรียกคุยหมดเลย ถ้ำคุณจะเป๊ะ ผมก็จะเป๊ะ คุณต้อง       

เข้ำงำนเวลำนี้นะ บิ๊กก็จัดกำรเซ็ตระบบกำรท�ำงำนเข้ำ-ออก           

กำรแบ่งหน้ำที่ชัดเจนใครมีหน้ำที่อะไร 

ควำมรู้สึกตอนนั้น บิ๊กก็คิดว่ำบิ๊กไม่ผิดนะ บิ๊กผิดอะไร บิ๊กจะมี

อำรมณ์โกรธมำกกว่ำ เพรำะต้องไล่โทร.แจ้งลูกค้ำ 10 วันได้ของ    

นะพี่ พี่จะรอไหม คือมันท�ำไม่ทันจริงๆ บำงรำยก็ต้องยกเลิก      

ออร์เดอร์ไปเลย แต่พอเวลำผ่ำนไปบิ๊กมำคิดอีกทีก็ใจเขำใจเรำ        

แต่บิ๊กไม่มีปัญหำในแง่กำรปกครองกำรเชื่อฟังนะ เพรำะบ๊ิก              

ไม่คิดว่ำเขำเป็นลูกน้อง คิดว่ำเป็นเพื่อนเป็นพี่กัน เหมือนพี่ๆ เขำก็

เข้ำใจ เวลำบิ๊กพูดอะไรเขำก็ฟัง ทุกวันนี้บิ๊กก็จะคุมโรงงำนด้วย       

ถ้ำเรียนเช้ำ ตอนเย็นก็ต้องเข้ำโรงงำน 

จนถึงวันนี้ บิ๊กคิดว่าข้าวกรอบสยามประสบ              
ความส�าเร็จแล้วหรือยัง 

จำกวันที่เริ่มท�ำข้ำวกรอบสยำมตอนนนั้นอำยุ 13 ปีจนถึงตอนนี้

อำยุ 19 ปี ข้ำวกรอบสยำมเปลี่ยนแปลงไปเยอะมำก จำกที่ออก

ตลำดนัดตอนเช้ำ ตอนนี้ก็มีกำรเข้ำห้ำงเข้ำโมเดิร์นเทรด มีลูกค้ำ

รับไปขำย เป็นของฝำก มีเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งท่ีดูทันสมัยขึ้น มี        

ยอดขำยปีท่ีแล้ว 20-30 ล้ำนบำท แต่ถำมว่ำประสบควำมส�ำเร็จ      

หรือยงั ก็ยงัดีกว่ำ มันยงัอีกยำวไกล แต่บ๊ิกเร่ิมม่ันใจในแบรนด์มำกข้ึน 

มนัเป็นธรุกิจทีเ่ลีย้งครอบครวัได้ เหมอืนเป็นธรุกิจหลักของครอบครวั 

เรำท�ำในสิง่ทีเ่รำควรจะท�ำ แล้วบิก๊กเ็รยีนรูท้กุอย่ำงจำกประสบกำรณ์ 

ไม่รู้หรอกว่ำจะเรียนรู้เรื่องตรงนั้นจำกตรงไหน เหมือนเรำลงมือท�ำ

ทุกวัน ประสบกำรณ์มันก็สอนเรำว่ำ ควรจะเป็นแบบนี้ มันอำจจะ

ผิดจะถูกแต่เรำก็ลองผิดลองถูกมำจนมำถึงวันนี้ 

ข้อดีของการท�าธุรกิจ

ตั้งแต่เด็กคือ

อาจจะไม่มีความกลัว

บิ๊กท�ามาตั้งแต่ศูนย์

เรียกว่าเพิ่งหัดใส่เสื้อเลย

ไม่มีความรู้ด้านธุรกิจเลย

ท�ามาแบบมั่วๆ

แต่ท�าเรื่อยๆ ให้มันดีขึ้น

รู้แต่ว่าเรามีธุรกิจนี้

เพียงอย่างเดียวแล้ว

ไม่มีอะไรแล้ว ก็ต้องท�ามันให้ได้
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อัศวินเริ่มต้นพัฒนาเครื่องด่ืมเห็ดหิมะขึ้นมาจากธุรกิจของ

ครอบครวัทีเ่ป็นร้านขายขนมหวานประเภท เต้าทึง เฉาก๊วย รวมมิตร 

ฯลฯ โดยเขาเห็นจุดอ่อนของขนมหวานเหล่านี้ว่าไม่สามารถเก็บไว้

ได้นาน อกีทัง้เวลารบัประทานยังต้องใช้ช้อนตักซ่ึงยุ่งยากไม่สะดวก 

ดังนั้น ในเมื่อตัวเขาซึ่งเรียนจบทางด้าน Food Science จึงคิดว่า

แล้วท�าไมไม่น�าขนมหวานเหล่านั้นมาพัฒนาให้สามารถเก็บได้     

นานวันขึ้น และเป็นเครื่องดื่มที่สามารถเปิดฝาแล้วยกดื่มได้เลย

ด้วยเหตนุีเ้ขาจงึตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะหยบิเอาสนิค้าของครอบครัว

มาต่อยอด แต่เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่เลือกมาต่อยอดนั้น

เป็นท่ีต้องการของตลาดจริงๆ เขาจึงเริ่มต้นด้วยการส�ารวจความ

ต้องการของตลาดก่อน 

“เราเห็นจุดอ่อนของขนมหวานของที่บ้านเก็บได้อย่างมากก็แค่ 

1-2 วัน เลยอยากใช้ความรู้ด้าน Food Science ที่เรียนมาต่อยอด

สนิค้าทีบ้่าน ช่วยยดือายสุนิค้า แต่ด้วยความทีข่นมหวานมหีลายตัว

เลยต้องทดลองตลาดว่าตัวไหนที่มีศักยภาพในตลาดบ้าง โดยการ

ไปออกบู๊ธแล้วน�าขนมหวานของที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น แปะก๊วยน�้า

ล�าไย รากบัว เห็ดหิมะ เฉาก๊วย เต้าทึง ไปขาย จนได้ข้อสรุปว่า

ลูกค้าให้การตอบรับดีกับเห็ดหิมะดีที่สุด จึงตัดสินใจพัฒนาเครื่อง

ดื่มเห็ดหิมะขึ้นมา”

ทั้งนี้ เครื่องดื่มเห็ดหิมะบรรจุในขวดแก้วที่อัศวินพัฒนาขึ้นมา

สามารถเกบ็ได้นานถงึปีครึง่ ไม่เพยีงเท่านัน้ เขายงัพัฒนาแพก็เกจจิง้

ท่ีเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมการซ้ือของลูกค้าท่ีนิยมซื้อเป็น       

ของฝาก ด้วยท�าเป็นบอ็กเซต็และเปลีย่นแพก็เกจจิง้ไปตามเทศกาล

ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอีกด้วย  

“จะท�าแพ็กเกจจิ้งเป็นบ็อกเซ็ตเปลี่ยนไปตามช่วงเทศกาล เช่น 

วันแม่ก็เป็นกล่องวันแม่ มีดอกมะลิสีฟ้า วันพ่อเป็นกล่องสีเหลือง 

หรือปีใหม่ก็จะเป็นกล่องเทศกาลปีใหม่ คือ ตอนแรกเครื่องดื่ม     

เห็ดหิมะเรามีแค่รสชาติเดียว เราเลยต้องอาศัยตัวบ็อกเซ็ตที่จะ

ส่ือสารกับลูกค้าว่า สินค้าเรามคีวามเคล่ือนไหว ท�าให้ลูกค้าตัดสินใจ

ซื้อง่ายขึ้น”

เมือ่สินค้าเป็นท่ีถูกใจของตลาด การน�าเครือ่งดืม่เห็ดหิมะเข้าไป

วางจ�าหน่ายในซูเปอร์มาร์เกต็ชัน้น�ากไ็ม่ใช่เรือ่งยาก โดยอศัวนิขยาย

ช่องทางการจ�าหน่ายไปยังท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ และ

ร้านสุขภาพต่างๆ แต่กระน้ันเขามองว่า ทอ็ปส์ฯ เป็นซเูปอร์มาร์เกต็

ที่อยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆ ยังไม่สามารถขยายไกลไปยังหัวเมืองรองได้ 

ซึง่เขาตัง้ใจทีจ่ะเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายไปยงับิก๊ซ ีและแฟมลิีม่าร์ท 

แต่เนือ่งจากการขยายตลาดในครัง้นีต้้องใช้เงนิทนุเพือ่การเปิดหน้า

บัญชีและการสต็อกสินค้า จึงได้ขอการสนับสนุนสินเชื่อจาก      

ธนาคารออมสนิ ท�าให้มเีงนิทนุมาขยายช่องทางการจ�าหน่ายได้ส�าเรจ็

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวน้ีเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ         

ในตลาดมมีากมาย โดยทกุๆ เดอืนจะมสีนิค้าใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลา 

แต่อัศวินบอกว่า เคร่ืองด่ืมเห็ดหิมะมาชมีจุดเด่นที่ท�าให้สามารถ

แข่งขันได้คือ การเป็นเครื่องด่ืมท่ีผสมเนื้อเห็ดหิมะ ซึ่งในช่วงแรก   

ที่เร่ิมวางสินค้าในตลาดยังไม่มีแบรนด์ไหนท�าเช่นนี้ จึงท�าให้เป็น   

ท่ีจดจ�าของลูกค้าได้ง่ายนอกจากน้ี ยังได้พัฒนาให้มีรสชาติ             

ที่หลากหลายขึ้น โดยมี 4 รสชาติให้เลือกคือ สูตรธรรมชาติ          

สูตรหญ้าหวาน สูตรล�าไยสีทอง และสูตรโกจิเบอร์รี 

“ตวัเหด็หมิะจากงานวจิยัระบวุ่า จะมสีารตวัหนึง่ทีช่่วยเรือ่งของ

ป้องกันการอักเสบในทางเดินอาหาร ซึ่งช่วยเรื่องกรดไหลย้อนได้ดี 

ดังนั้น ในช่วงแรกจึงโฟกัสตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

ทางเดนิอาหาร แต่ในระยะหลงั เนือ่งจากเครือ่งดืม่เหด็หมิะของเรา

มีเนื้อเห็ดด้วย ซึ่งเป็นเหมือนไฟเบอร์ธรรมชาติ ท�าให้อยู่ท้อง           

จึงสามารถรับประทานเป็นมื้อเย็นก็ได้ เลยขยายกลุ่มเป้าหมาย      

ไปยังลูกค้าที่ควบคุมน�้าหนักด้วย”

ส�าหรับเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต อัศวินบอกว่า จะเริ่มเพิ่ม

การจ�าหน่ายหน้าร้านมากขึ้น ซึ่งการมีหน้าร้านท�าให้มีโอกาสได้คุย

กับลูกค้าโดยตรง จึงได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าและได้ข้อมูลที่จะน�า

มาพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าต่อไป นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะ

พัฒนาเครื่องด่ืมตัวใหม่ ซึ่งก�าลังอยู่ระหว่างการวิจัยว่ารูปแบบจะ

ออกมาแบบไหนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

หยิบเห็ดหิมะ
มาท�าเครื่องดื่ม

mashmushroom

www.healthtein.com

info@healthtein.com

แม้ว่าเครื่องดื่มสุขภาพจะตอบโจทย์ผู้บริโภค
ในยุคใหม่ที่หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น

แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าในตลาดนี้ก็มีเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพให้เลือกมากมายทั้งแบรนด์ใหญ่

และแบรนด์เล็ก ดังนั้น ท่ามกลางคู่แข่งขัน
ที่มากหน้าหลายตาการที่จะสามารถแทรกเข้าไปอยู่

ในตลาดได้จ�าเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั้น
เหมือนดังเช่น เครื่องดื่มเห็ดหิมะแบรนด์

“มาช” (mash) ของอัศวิน เจียรนิลกุลชัย
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หยิบน�้ำมันหอมระเหยมำใส่เครื่องประดับ
Text : Ratchane / Photo :  Vipa Vadi

LALITDA

และด้วยความชอบน�า้มนัหอมระเหยซึง่มคีวามเป็นธรรมชาติ จนถงึขัน้ไปลงเรยีนหลายต่อหลายคอร์ส 

และลงลึกไปเร่ือยๆ จึงเริ่มมองหาว่าหากจะน�าน�้ามันหอมระเหยมาพัฒนาเป็นโปรดักต์ จะสามารถ          

ท�าอะไรได้บ้างนอกจากการเบลนด์ให้มีกลิ่นต่างๆ และเมื่อได้ไปเห็นเครื่องประดับที่มีกลิ่นซึ่งท�าง่ายๆ 

ด้วยการร้อยเชือก เบส-ธิดารัตน์ กรุดนาค จึงได้ไอเดียที่จะสร้างสรรค์เครื่องประดับที่มีกลิ่นหอมขึ้นมา

ภายใต้แบรนด์ LALITDA 

“จากที่ได้ลองศึกษาเรื่องพวกนี้ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้หินลาวาเป็นตัวดูดซับกลิ่น เบสก็เลย

มองหาโรงงานในไทยกไ็ปเจอทีห่นึง่ทีเ่ขามหีนิตวัใหม่ทีท่�ารีเซร์ิชเองมใีบรบัรอง เป็นหนิธรรมชาตทิีม่รีพูรนุ

มากกว่าหินลาวา เลยท�าให้ดูดซับกลิ่นเร็วกว่านานกว่าแล้วตอนนี้ยังไม่มีคนใช้ เบสเลยเอาหินนั้นมา    

ทดลองกับตัวเครื่องประดับ คือต้องลองเอามาหยดน�้ามันหอมระเหยดูว่ากล่ินมันติดไหม ติดได้นาน         

แค่ไหน แล้วเวลาน�าหินพวกนี้ใส่เข้าไปในเครื่องประดับ เครื่องประดับจะลอกไหม ซึ่งก็พบว่าถ้าเป็น     

เครื่องประดับที่ท�าจากเงินก็จะด�า พอลองใช้สเตนเลสแล้วไม่เป็นอะไร เลยใช้สเตนเลสเป็นหลัก              

ขณะเดียวกันก็ลองเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆ ซึ่งก็จะพบว่า น�้ามันหอมระเหยที่หยดลงไปกลิ่นจะอยู่ได้             

2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน แล้วแต่ความหนักเบาของกลิ่นน�้ามันหอมระเหยนั้น”

ส�าหรับการขายธิดารัตน์จะขายเครื่องประดับซึ่งมีให้เลือกว่าจะเป็น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ และต่างหู 

ที่ท�าจากสเตนเลส และข้างในจะมีหินลูกเล็กๆ เพื่อไว้ส�าหรับหยดน�้ามันหอมระเหยลงไป ส่วนน�้ามันหอม

ระเหยจะแยกขายต่างหาก เพือ่ให้ลกูค้าเลอืกว่าจะซ้ือกลิน่ไหน ซึง่บางทลีกูค้ากจ็ะซือ้ทหีลายๆ กลิน่เพราะ

สามารถเปลี่ยนกลิ่นได้ตลอดเวลา เพียงเอาหินไปแช่น�้าเปล่าจนกว่ากลิ่นเดิมจะหาย จากนั้นก็สามารถ

เอาน�้ามันหอมระเหยกลิ่นใหม่มาหยดแทนได้    

“ลูกค้าที่ซื้อไปบอกว่า ตัวเขาใส่สร้อยคอก็ได้กล่ินบางๆ แต่ว่าพอเวลาเดินไปไหนคนจะทักว่าท�าไม     

ตัวหอมจัง เพราะเขาบอกว่าไม่เหมือนการฉีดน�้าหอมท่ีกล่ินมันจะค่อยๆ หายไป แต่อันน้ีอยู่ในหินก็จะ   

อยู่นาน กลายเป็นคนตัวหอมไปเลย ซึ่งเคยเอาเครื่องประดับมาทดลองก็จะพบว่า ต่างหูจะได้กลิ่นดีที่สุด 

เวลาไปออกบู๊ธคนก็สนใจเข้ามาถามกันเยอะ เขาจะบอกว่าแปลกดีไม่เคยเห็น ก็ลองซ้ือเอาไปใส่เล่นดู 

ส่วนคนที่ซื้อไปแล้วก็จะกลับมาบอกว่าชอบที่มันหอมตลอดเวลา”

  อย่างไรก็ตาม ธิดารัตน์บอกด้วยว่า น�้ามันหอมระเหยทุกกลิ่นไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกคน เพราะจริงๆ 

แล้วต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นมีโรคประจ�าตัวอะไรอยู่หรือไม่ ตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่า ซึ่งถ้ามีโรคบางโรคอยู่ก็

ไม่ควรใช้น�้ามันหอมระเหยบางกลิ่น เช่น ถ้าเป็นโรคความดันสูงไม่ควรใช้น�้ามันหอมระเหยที่มีความเป็น

สไปซี่หรือพวกธาตุไฟ เป็นต้น ฉะนั้นเธอจะต้องถามลูกค้าก่อนทุกครั้งว่า มีโรคประจ�าตัวอะไรหรือเปล่า 

หรืออยากได้น�้ามันหอมระเหยเพื่อเอาไปบ�าบัดอะไรหรือไม่ เพื่อจะได้เลือกกลิ่นให้ได้เหมาะสม 

“ตอนนี้น�้ามันหอมระเหยที่ท�าขายจะมี 2 แบบคือ จะเบลนด์เอง อย่างสูตรสมดุลก็จะเริ่มจากตั้งโจทย์

ก่อนว่า เราอยากให้กล่ินนี้ช่วยเร่ืองปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิง จากนั้นจะมาดูว่ามีน�า้มันหอมระเหย   

ตัวไหนบ้างที่มีคุณสมบัติพวกนี้ แล้วค่อยๆ เบลนด์ว่ากลิ่นไหนเวิร์กที่สุด ฉะน้ันใช้เวลานานมากในการ     

เบลนด์กลิ่นใหม่ๆ เหมือนกับการท�างานศิลปะอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ ก็จะรับเบลนด์กลิ่นแบบ Customize 

ซึ่งต้องถามรายละเอียดลูกค้าก่อนว่าต้องการกลิ่นแบบไหน แล้วตัวเขาเกิดเดือนอะไร เอาไปใช้ท�าอะไร 

จากนั้นก็ค่อยมาคิดว่าจะเบลนด์กลิ่นอย่างไรต่อไป”

หลังจากที่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจน�้ามันหอมระเหยมาระยะหนึ่ง ท�าให้ธิดารัตน์เห็นว่า คนไทยยังมีความเข้าใจ

ผดิเก่ียวกบัน�า้มันหอมระเหยอยูม่าก หลายคนไม่เข้าใจว่า ท�าไมราคาจงึแพง และต่างจากน�า้หอมสงัเคราะห์

อย่างไร ดังนั้น จึงเป็นความตั้งใจของเธอที่จะขายน�้ามันหอมระเหยพร้อมให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย เพราะ

น�า้มนัหอมระเหย นอกจากจะช่วยบ�าบัดอาการต่างๆ ได้แล้ว ภายใน 48 ชัว่โมงกจ็ะระเหยออกจากร่างกาย

ไปหมด ไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายเหมือนน�้าหอมสังเคราะห์ 

ต้นไม้แค่ต้นเดียวท�ำไมมหัศจรรย์ขนำดนี้?

ควำมมหัศจรรย์ของต้นไม้ในที่นี้คือ กำรสร้ำงและสะสมน�้ำมันหอมระเหย 

ไม่ว่ำจะเป็นเปลือก เนื้อไม้ ใบ ดอก ฯลฯ

 09-7096-5371  bylalitda  lalitdaofficial  @lalitda  www.lalitda.com
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Self-Employed

รองเท้าหนังของสาวหลงเสน่ห์ศิลป์
Text : Kritsana S. / Photo :  Vipa Vadi

OYSTER FOOTWEAR

  www.oysterfootwear.com  oysterfootwear  @oysterfootwear  i.am@oysterfootwear.com

ก่อนเข้ามาเดินบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ เธอเคยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์มาก่อน ในระหว่าง      

ที่ท�างานประจ�าก็ท�ารองเท้าหนังในแบบที่ชอบควบคู่ไปด้วย จนเมื่อเกิดความมั่นใจว่า ต้องการทุ่มเทเวลา

ให้กบัการท�ารองเท้ามากกว่า เธอเลยเลอืกลาออกจากงานและเริม่ศกึษาเรยีนรูก้ระบวนการท�ารองเท้าหนงั

อย่างจริงจัง เมื่อองค์ความรู้พร้อมจึงเปิดแบรนด์ Oyster Footwear ที่ตั้งใจให้เป็นแบรนด์ดีไซเนอร์         

ที่ออกเพียง 2 คอลเลกชันต่อปี แต่ละคอลเลกชันมีเรื่องราวบอกเล่าตั้งแต่การเลือกใช้สี ดีไซน์ ไปจนถึง

วัสดุที่ใช้ เน้นขายสาวในเมืองใหญ่ที่ชื่นชอบงานศิลป์ ผลิตจากหนังแท้ ใส่สบาย ไม่กัด มีให้เลือก 5 แบบ 

ได้แก่ Flat, Mule, Heel, Bootie และ Sandal เป็นงานแฮนด์เมดทุกคู่ ลวดลายเปลือกหอยบนพื้นรองเท้า

ก็กรีดด้วยมือ 

“เราเซต็แบรนด์ข้ึนมาว่า Oyster เป็นเปลอืกหอยนางรมทีท่�าหน้าทีป่กป้องไข่มกุ ซึง่กค็อืเท้าของผูห้ญงิ 

ขณะที่แรงบันดาลใจแต่ละคอลเลกชันมาจากสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ โครงสร้างสถาปัตยกรรม 

และงาน Art Installation ตวัอย่างเช่น The Arch Collection ได้แรงบนัดาลใจจากโครงสร้างสถาปัตยกรรม

ของกรุงโรมอย่างกรอบโค้งประตู โทนสีที่เลือกใช้เป็นสีพาสเทลแต่ตุ่น เพื่อให้เหมือนสีของปูน แม้ดูดิบ 

แต่ก็มีความคลาสสิกร่วมด้วย และ The Voyage Collection เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวมาก

จนกลายเป็น Travel Syndrome ตัวรองเท้าได้แรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของเครื่องบินอย่างขอบ

หน้าต่างเครือ่งบนิและสายคาด ส้นรองเท้าแบบเหลีย่มได้แรงบนัดาลใจจากภาพของตกึทีม่องจากมมุทอ็ป”

เมื่อหยิบงานศิลป์มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์คอลเลกชัน คอนเซปต์แบรนด์จึงออกมาเป็น 

Turn accessories into the piece of art ส่งผลให้คอนเทนต์ที่ปรากฏในสื่อออนไลน์มีความอาร์ต       

เห็นได้จากการเลือกสถานที่ในการถ่ายภาพและท่าโพสต์ของนางแบบ ด้าน Influencers ที่ใช้ เลือกจาก

ไลฟ์สไตล์และเป็นผู้หญิงในเมือง เพื่อให้ตรงกับตัวตนของ Oyster Footwear

นอกจากนี้ การตลาดก็น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยลูกค้าที่ซื้อรองเท้าจะได้รับ Warranty Card เมื่อสแกน 

QR Code ในการ์ดจะได้รับสิทธิ์ชิงของรางวัล เช่น รองเท้า ถุงผ้า และไอโฟน การตลาดวิธีนี้ไม่เพียงช่วย

เพิม่ยอดขายอย่างเหน็ได้ชัดเท่านัน้ แตย่ังท�าให้ทราบถึงข้อมลูของลูกคา้ รวมถึงฟีดแบ็กและข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแบรนด์

ตอนนี้แบรนด์รองเท้าหนังของสาวไฟแรงคนนี้มีท้ังลูกค้าไทยและต่างชาติ นี่จึงท�าให้เธอต้องมี            

ช่องทางการขายท่ีหลากหลาย โดยช่องทางออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมสร้างขึ้นมาเพื่อ         

ลูกค้าไทย เว็บไซต์เพื่อลูกค้าต่างชาติ เพราะลูกค้าแต่ละชาติใช้งานโซเชียลมีเดียคนละแพลตฟอร์ม      

ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ บอกข้อมูลสินค้าและช่องทางการติดต่อครบถ้วน หน่วยเงินแสดงเป็น

ยูโร รองรับการช�าระเงินด้วยบัตรเครดิต

ด้านช่องทางออนกราวนด์มี Pop-up Store ในห้างสรรพสินค้าที่มีลูกค้าต่างชาติของแบรนด์เดิน และ

หน้าร้านทีเ่ปรยีบเป็นโชว์รมูสนิค้าและให้บรกิารพิเศษอย่างการ Custom รองเท้าส�าหรบัลกูค้าทีมี่หน้าเท้า

ใหญ่หรือยาว เปลี่ยนสีได้บางจุด ปรับความยาวของสายคาดได้ แต่ต้องคงดีไซน์เดิมไว้ หน้าร้าน           

รองรับเฉพาะลูกค้า VIP และลูกค้าที่นัดล่วงหน้า

“Oyster Footwear เปิดมาประมาณ 2 ปี ช่วงแรกมุ่งผลิตเพื่อส่งออกไปประเทศจีน ฮ่องกง และ

ไต้หวัน เพราะโชคดีได้ Distributor ทีน่ั่น ลูกคา้เปน็ผู้หญิงในเมืองตามที่ต้องการ อย่างทีจ่ีนเป็นลกูค้าจาก

เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และกว่างโจว ตอนนั้นแม้มีความกังวลว่าจะสามารถผลิตได้จ�านวนท่ีเพียงพอต่อการ     

ส่งออกหรือเปล่า แต่ก็ตัดสินใจลอง เพราะไม่อยากเสียโอกาสดีๆ แบบนี้ไป เนื่องจากไม่รู้ว่าโอกาสน้ี       

จะเข้ามาอกีเมือ่ไหร่ ส่วนตอนนีเ้น้นขายในไทยเป็นหลกั จ�านวนสนิค้าส่งออกจงึลดลงเหลอื 40 เปอร์เซน็ต์ 

และในอนาคตหวังตีตลาดยุโรป โดยจะสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่าน Influencers ของประเทศนั้นๆ เช่น     

ถ้าเป็นตลาดสหรัฐฯ จะใช้ Influencers ที่เป็นผู้หญิงอเมริกันและอยู่ในเมืองใหญ่” 

จากความชอบในรองเท้าหนังและความหลงใหลในงานศิลป์

สาวรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง อ๊อยซ์-วรามล ชนะกิจการชัย

จึงน�าเอาสองสิ่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง Oyster Footwear

แบรนด์รองเท้าหนังที่อบอวลไปด้วยสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นตัวเธอ
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Text : วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

Young Money Maker

ธรุกจิรบัตัดสทูสตรภีายใต้แบรนด์ Koviem ท่ีเธอสร้างขึน้มานัน้

แตกต่างจากร้านตัดเสื้อแบบเดิมๆ ที่ต้องเดินทางไปให้ช่างตัดเสื้อ

วัดตัวถึงที่ แต่ Koviem เป็นธุรกิจออนไลน์ท่ีมีการน�าเทคโนโลยี    

มาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า

เคฟเว่จบการศกึษาจากมหาวิทยาลัยเท็กซสั สาขาการเงนิ เมือ่     

ปี พ.ศ.2559 และโชคดีได้งานในต�าแหน่งนักวิเคราะห์ที่เครดิต             

สวิส วาณิชธนกิจชื่อดังในนิวยอร์ก ช่วงท�างานชุดที่สวมใส่จนแทบ

กลายเป็นเครื่องแบบคือ Pantsuit หรือชุดกางเกงสูททะมัดทะแมง

สไตล์สาวออฟฟิศ แต่เนื่องจากเคฟเว่มีรูปร่างสูงกว่าผู้หญิงโดย     

ทั่วไป อีกทั้งช่วงไหล่ก็กว้าง จึงท�าให้ประสบปัญหาในการซื้อ          

สทูส�าเรจ็รปูเพราะมกัไม่พอดตีวั แขนสัน้ไปบ้าง หรอืกางเกงขาเต่อ 

เป็นต้น 

เคฟเว่สงัเกตว่ามเีพือ่นร่วมงานหญงิซึง่เป็นระดบัหวัหน้าคนหน่ึง

บุคลิกดีมาก ชุดกางเกงสูทที่เธอสวมใส่ก็ดูดี แลดูใส่สบาย เคฟเว่

จงึสอบถามและได้ค�าตอบมาว่าเป็นชดุสัง่ตดั เคฟเว่จงึเกบ็เงิน และ

ทดลองเข้าร้านตัดสูท 

หลังจากนั้นเธอก็ค้นพบว่า ชุดที่สวมใส่คล่องตัวและดูดีตลอด

วันต้องเป็นชุดสูทสั่งตัด แต่การจะหาร้านตัดเสื้อที่เช่ียวชาญด้าน

การตัดสูทส�าหรับผู้หญิงในละแวกนิวยอร์กนั้นไม่ง่ายนัก แถมราคา

ก็ค่อนข้างสูง ร้านตัดสูทออนไลน์ที่พบเจอบนอินเทอร์เน็ตก็ล้วนแต่

เป็นร้านตัดสูทผู้ชาย เคฟเว่ที่แม้จะจบด้านการเงินมา แต่เคยไป    

เข้าคอร์สเรียนเก่ียวกับแฟชั่นที่เมืองมิลาน อิตาลี นาน 7 เดือน      

พอเข้าใจเก่ียวกับอุตสาหกรรมแฟชั่นพอสมควรจึงเริ่มออกแบบ      

สูทเอง เลือกผ้าเอง และไปจ้างช่างตัด 

เม่ือเธอใส่ชุดที่ตัวเองออกแบบไปท�างาน เพื่อนร่วมงานเริ่ม     

สังเกตเห็น และเข้ามาถาม เธอจึงเริ่มให้ค�าปรึกษาและอาสา       

ด�าเนินการให้ กลายเป็นธุรกิจที่มีการบอกกันปากต่อปาก ช่วงนั้น

เคฟเว่จึงได้สร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายของแบรนด์คือ 

การตัดสูทตามสั่งแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ และใช้เทคโนโลยีปัญญา

ประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยวัดสัดส่วนลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้ามาสั่ง

สินค้าในเว็บ Koviem หลังจากเลือกแบบ สี และชนิดของผ้าได้แล้ว

ก็ดาวน์โหลดรูปลูกค้า 2 ใบ จากนั้นกรอกส่วนสูงและเพศ แล้ว AI 

จะท�าการค�านวณสัดส่วนที่มีความแม่นย�าสูงถึง 97 เปอร์เซ็นต์      

หากในรูปถ่ายลูกค้าสวมชุดรัดรูปหรือแนบตัว ผลการวัดสัดส่วน    

จะใกล้เคียงที่สุด เทคโนโลยีการวัดสัดส่วนด้วย AI น้ี เคฟเว่            

ได้มาจาก 3DLOOK ซึ่งเป็น Startup

จากนั้นค�าสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังหุ้นส่วนของเคฟเว่ซึ่งเป็นช่างตัด

เสือ้ เน่ืองจากเป็นงานแฮนด์เมดท่ีพถีิพถัิน ระยะเวลาในการตัดเย็บ

จึงค่อนข้างยาวนาน 3-4 สัปดาห์ สนนราคาเริ่มต้นท่ีชุดละ             

550 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งน้ี เคฟเว่ไม่ได้เปิดเผยรายได้จากธุรกิจ      

หลงัจากทีเ่ปิดด�าเนินการมาปีเศษ เธอกล่าวแต่เพียงว่าจ�านวนลกูค้า

เพิ่มขึ้น และผู้เข้าชมเว็บไซต์ Koviem ก็มากถึงเดือนละ 8,000 ราย 

และเธอมีแผนจะเปิดโชว์รูมในนิวยอร์กเร็วๆ นี้ 

ต่อค�าถามการเป็นเจ้าของธุรกิจในฐานะคนวัยมิลเลนเนียล         

ทีอ่ายยุงัน้อย และอาจท�าให้ไม่ได้รบัความไว้วางใจเท่าทีค่วร เคฟเว่

กล่าวว่า บางครั้งก็ท�าให้ท้อเหมือนกัน แต่เธอก็พยายามมอง            

ในแง่บวก และน�าสิ่งที่บั่นทอนจิตใจมาเป็นพลังให้ฮึดสู้ต่อไป     

นอกจากนัน้ เธอยงัยดึผูบ้รหิารหญงิเก่งๆ ในเครดติ สวสิเป็นไอดอล 

โดยมองว่ากว่าจะขึ้นไปสู่ต�าแหน่งสูงในองค์กร ผู้บริหารหญิง        

เหล่านั้นย่อมผ่านอุปสรรคมามากมายเช่นกัน ที่ส�าคัญ ยังมีคนวัย

มลิเลนเนยีลอกีมากมายในสงัคมทีส่ามารถท�าสิง่ดีๆ  และเปลีย่นแปลง

โลกได้ ดังนั้น ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น อดีตสาวไฟแนนซ์วัย 24 ปีคนนี้    

ก็ยังมุ่งมั่นเดินหน้าไปบนเส้นทางธุรกิจที่เธอเลือก โดยเชื่อว่า         

กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์สิ่งที่เธอท�า 

เป็นปี พ.ศ.2559 ทีส่หรฐัฯ ก�าลงัมกีารรณรงค์เลอืกตัง้ประธานาธิบดี 

แบรนด์ Koviem ถือก�าเนิดขึ้นพร้อมนิยามใหม่ของ Pantsuit ที่

กลายเป็นสัญลักษณ์ของความแกร่ง วิริยะ อดทน เท่าเทียม และ

ก้าวหน้าของสตรี 

เคฟเว่เลอืกเปิดตวัแบรนด์ชดุสทูในช่วงนีเ้พราะต้องการน�าเสนอ

สิง่ทีท่�าให้ผูห้ญงิรูส้กึว่า พวกเธอสามารถเผชิญหน้ากบัความท้าทาย

ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต เคฟเว่มองว่า ไม่มีเครื่องแต่งกายใด        

ที่ท�าให้รู้สึกถึงการมีพลังได้มากเท่าชุดกางเกงสูท งานประจ�าที่ท�า 

ท�าให้เธอไม่มีเวลาท�าอย่างอื่น เธอจึงเริ่มวางแผนชีวิตใหม่ ปลายปี 

พ.ศ.2560 เคฟเว่ตดัสนิใจลาออกเพือ่ไปเริม่งานใหม่ทีบ่รษิทั Startup 

แห่งหนึ่งซึ่งท�าให้เธอมีเวลามากขึ้นในการปลุกปั้นธุรกิจรับตัด         

สูทสตรีตามสั่งภายใต้แบรนด์ Koviem 

เคฟเว่เร่ิมวางแนวทางสินค้าว่าต้องเป็นชุดสูททันสมัย และ         

ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป การใส่สูทให้ดูดีไม่จ�าเป็นต้องจ�ากัด

เฉพาะสีทึมๆ เช่น สีเทาหรือสีด�า เธอออกแบบสูทให้มีหลากสีสัน

และหลายทรง โดยตอนนี้มี 4 แบบให้เลือก ได้แก่ The Milano Suit, 

The Monrovia Suit, The Manhattan Suit และ The Millenial 

โดยแต่ละแบบมี 5 เฉดสีให้เลือก และผลิตจ�านวนจ�ากัด โดย         

ทุกซีซั่นจะแนะน�าสีและเนื้อผ้าใหม่ๆ ออกมาให้เลือก  

แม้ธุรกจิรบัตดัสทูผูห้ญิงทางออนไลน์ ในสหรัฐฯ จะมีผูใ้ห้บรกิาร

ไม่มาก นอกจาก Koviem แล้วก็มี Sumissura และ Tome James 

ซึง่ดูเหมอืนการแข่งขนัจะไม่สงู แต่ประเดน็อยูท่ีก่ารหดตวัของตลาด 

บริษัทวิจัยยูโรมอนิเตอร์เผยช่วงระหว่างปี พ.ศ.2550-2559 ตลาด

สทูสตรหีดตวัลง 77 เปอร์เซน็ต์ หลงัจากทีผู่บ้รโิภคหนัไปนยิมกางเกง

แนบเน้ือเลกกิ้ง และชุดกีฬาที่สามารถใส่เป็นชุดล�าลองทั้งเที่ยว      

และท�างานได้ โดยเป็นผลจากบริษัทจ�านวนมากคลายกฎเหล็ก    

เกี่ยวกับชุดแต่งกายในที่ท�างาน  

จากสาวไฟแนนซ์
สู่เจ้าของธุรกิจ

สูทสั่งตัดวัดสัดส่วนโดย AI

หลายๆ ธุรกิจมักเริ่มจาก

ความต้องการแก้ไขปัญหาที่ประสบ

เมื่อหาทางออกไม่ได้จึงมักลงมือท�าเอง เคฟเว่ โมวาริน
สาวอเมริกันวัย 24 ปีคนนี้ก็เช่นกัน

สิ่งที่ท�าให้เธอริเริ่มสร้างธุรกิจก็เพราะเจอปัญหาเข้ากับตัวเอง

จึงท�าให้มองเห็นช่องว่างในตลาด และเข้าไปเติมเต็มตรงนั้น
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การเข้าร่วมกบัโครงการ Accelerator ต่างๆ ท่ีมกีรอบ

ระยะเวลาสั้นๆ เป็นอีกตัวช่วยที่ดีเมื่อต้องการค�าชี้แนะ

ในการด�าเนินกิจการในทิศทางที่ถูกที่ควร มาดู 4 เหตุผล

ดีๆ ที่จะท�าให้เห็นว่าวิธีนี้ดีต่อกิจการอย่างไร  

ความช่วยเหลือ/สนับสนุนแบบรอบด้าน
โปรแกรม Accelerator นั้นอัดแน่นไปด้วยข้อมูล   

ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของ    

เมนเทอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเจ้าของธุรกิจ

ในการน�าเอาไปปรับใช้ ทีส่�าคัญจะช่วยให้ได้รบัค�าแนะน�า

จากเมนเทอร์และคนที่ให้การสนับสนุนต่างๆ  

 

เข้าถึงนักลงทุน
แม้การเข้าร่วมโครงการ Accelerator จะไม่ได้        

เน้นไปทีก่ารให้เงนิทนุมากนกั แต่ความส�าคัญน้ันจะอยูท่ี่

การเป็นตัวกลางเชื่อมโยงนักธุรกิจที่เข้าร่วมไปยังกลุ่ม    

นักลงทุนโดยตรง โดยเฉพาะในวันส�าคัญอย่าง Demo 

Day ที่จะมีนักลงทุนมากหน้าหลายตาได้รับเชิญให้มาดู

การน�าเสนอผลงานของแต่ละบริษัท และยังมีเวลาให้ได้

พบปะพูดคุยกันได้แบบตัวต่อตัวซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการ

หารือเรื่องการขอเงินทุนเพิ่มเติม 

ประตูสู่ลูกค้าในอนาคต
ปัจจุบัน Accelerator นั้นมีการรวมเอากลุ่มลูกค้า    

ทีเ่ป็นเป้าหมายมาในวนั Demo Day ด้วย ซึง่จะสามารถ

ช่วยสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับธุรกิจให้กับคนเหล่านั้น             

ในวงกว้าง

แรงจูงใจและขวัญก�าลังใจ
ด้วยการท�างานร่วมกับ Accelerator และการมี

ปฏิสัมพันธ์กับ Startup อื่นที่เข้าร่วมโครงการ จะท�าให้

สามารถรับรู้ถึงปัญหา อุปสรรค ความท้าทาย ที่ส�าคัญ

จะท�าให้เหน็ว่า พวกเขาเหล่าน้ันก้าวผ่านเรือ่งราวทีเ่กิดขึน้

ได้อย่างไรและเตือนให้รู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่จะ     

เอาชนะใจตัวเอง

ดร.ธีระพล เป็นผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง นักคิดผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเป็น           

หนึ่งก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์       

เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม              

จนได้รับรางวัลระดับโลกมากกว่า 10 ผลงาน และยังเป็นผูท้ีม่บีทบาทในการพฒันา Startup 

รวมถึงการสร้าง Ecosystem ท่ีช่วยให้ Startup ประสบความส�าเร็จ

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ  

ผู้ช่วยบริหาร ส�านักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมี Startup ไม่ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ที่สามารถท�าได้ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ท�าให้

เป้าหมายท่ีจะเป็นยนูคิอร์นของ Startup ไม่ใช่เรือ่งไกลตวั จงึขอน�าเสนอสตูรส�าเรจ็ของเหล่ายนูคิอร์นทีผ่่านมา เพือ่มาเป็นแบบอย่าง 

ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด  

คณุจะต้องมคีวามมุ่งน่ันเพือ่ผลกัดันท่ีจะสร้างอะไรบางอย่างให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Disruption) และจะต้องเชือ่มัน่อนัแรงกล้าว่า

ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะท�าให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นเป็นอันมาก ที่ส�าคัญรูปแบบธุรกิจจะต้องสามารถท�าก�าไรได้ตั้งแต่แรกเริ่ม

 สร้างสินค้าที่ถูกใจ  

ไอเดียที่ดีที่สุดนั้นเกิดขึ้นมาจากปัญหาที่เจอกันอยู่แล้วทุกๆ วันนั่นเอง ไอเดียสร้างสรรค์ระดับยูนิคอร์นเป็นอย่างไร ดูได้จาก     

ตัวชี้วัดเหล่านี้

+ ไอเดียนั้นสามารถที่จะเข้ากับตลาด ทดลองและปรับปรุงสินค้า/บริการให้เข้ากับตลาดได้อย่างง่ายดาย

+ มีความตื่นเต้น เมื่อผู้คนได้เห็นสินค้าหรือบริการและพร้อมที่จะจ่ายราคาแพงเพื่อสินค้าหรือบริการของคุณ

+ สามารถผลิตสินค้าของคุณได้ในจ�านวนมากๆ

+ สินค้าหรือบริการตอบโจทย์ของตลาดขนาดใหญ่หรือทั่วโลก

+ มีทีมที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

+ เป็นสินค้าหรือบริการที่มีความ Disruptive และไม่มีคนอื่นท�าอย่างที่คุณท�า

 เลือกนักลงทุนที่ใช่ 

หากต้องการหานกัลงทุนทีใ่ช่ ควรเลอืกนกัลงทุนท่ีเคยลงทนุในธรุกิจแบบเดยีว หรือคล้ายๆ กบัทีท่�าอยู ่และท�าให้เข้าตานกัลงทนุ

เหล่านี้ โดยการสร้างกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีและพร้อมจ่ายเงินให้แบรนด์ของคุณ เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะท�าให้นักลงทุนสนใจธุรกิจ 

Startup ของคุณ

 ความเข้มข้นของ Ecosystem 

เลือกสภาพแวดล้อมที่ช่วยในการเติบโต เพื่อเป็นตัวเร่งให้ Startup กลายเป็น “ยูนิคอร์น” เพราะนอกจากจุดมุ่งหมายที่แน่วแน่ 

แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์แล้ว สิ่งที่จะชนะใจนักลงทุนตัวท็อปได้คือ การพาทีมไปอยู่ในจุดที่สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการพัฒนา ต่อยอด 

ขยายผล กับธุรกิจชั้นน�า และผู้คนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ยกตัวอย่าง RocketSpace ซึ่งเป็น Startup แนว Co-Working Space 

ยักษ์ใหญ่ที่แม้อยู่ไกลจากประเทศของเรา ก็มาร่วมอยู่ใน True Digital Park ซึ่งกลุ่มทรูได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ที่สร้างแรงบันดาล

ใจและตอบโจทย์ความต้องการของ Tech Startup ไทยและภูมิภาค ด้วยการเป็นแหล่งเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ บริษัท

ลงทุนยักษ์ใหญ่ (CVC) เพื่อเป็น “One Roof, All Possibilities” รวมถึงมี “True Incube” เป็นศูนย์บ่มเพาะ Startup และลงทุน      

ท่ีจะเป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งพร้อมจะสร้าง “Synergy Value” ให้ Startup และองค์กร      

ชั้นน�าเติบโตไปด้วยกัน 

เดินหน้าอย่างไรให้เป็น
เหตุผลดีๆ
ที่ควร
เข้าร่วมกับ

Text :  วันวิสา งามแสงชัยกิจ

Text :  ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ  

เป้าหมายความส�าเร็จของ Startup คือ การเป็นยูนิคอร์น

ซึ่งหมายถึงการเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
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ค้นแหล่งเชือ้เพลงิเตมิไฟการท�างานของ

เกรซ-นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ

“Dalai Lama เคยพูดไว้ว่า การท�าเพื่อส่วนรวมจะท�าให้เข้าใจส่วนรวม              

มากยิ่งขึ้น และได้ค�าตอบของค�าถามที่ว่า เราท�าสิ่งนี้เพื่ออะไร หนึ่งในเป้าหมาย   

ที่เกรซท�า Fellowlab Studio คือ อยากท�าเพื่อส่วนรวม อยากช่วยคน ดังนั้น ที่นี่

จึงเป็นมากกว่าแค่สตูดิโอถ่ายภาพ เพราะเราพร้อมให้ค�าปรึกษาในเรื่องต่างๆ       

ท่ีเกี่ยวข้องกับงานโปรดักชัน ซึ่งเกรซเข้าใจดีว่า คนที่ไม่ได้เรียนด้านน้ีหรือไม่ได้

อยู่ในวงการนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากส�าหรับเขา การมีที่ปรึกษาหรือมีคนที่พร้อม

ช่วยเหลือจะช่วยให้สิ่งที่เขาต้องการท�าส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”

“เกรซเป็นคนท่ีชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และถ้าสนใจเรื่องไหน     

ก็จะศึกษาเรื่องนั้นให้รู้ลึกรู้จริง เกรซมองว่านี่ไม่ใช่การบังคับตัวเอง แต่เป็น       

การพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น วงจรที่ไม่มีวันจบของเกรซคือ ยิ่งอยากรู้ก็ยิ่งอยาก

ท�าเพื่อให้รู้ เมื่อได้รู้ก็อยากลอง เมื่อได้ลองแล้วก็อยากรู้สิ่งใหม่ต่อไป เกรซ        

มีความเช่ือว่า ความรู้สามารถเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ จึงมีความต้ังใจอยากน�า

ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของเราไปแบ่งปันกับคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงความรู้    

โดยได้คิดโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนอย่างโปรเจกต์สอนเด็กที่ไม่มีโอกาสได้เรียน ตั้งใจ

จะท�าให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจริงภายในสิ้นปีนี้”

“ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง เกรซมักได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ กลับมาเสมอ 

และประสบการณ์ท่ีได้ในแต่ละครั้งก็เปล่ียนชีวิตเกรซได้ การที่เกรซได้รับ

ประสบการณ์กลับมาทุกครั้งที่ไปเที่ยว อาจเป็นเพราะเวลาเท่ียวกับเพื่อน           

เรากล้าท�าในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะกล้าท�า ล่าสุดไปเที่ยวบาหลีกับเพื่อน เพื่อนไปยืน

ถ่ายรูปที่หน้าผาแล้วถูกคลื่นซัดกระแทกโขดหิน เหตุการณ์นี้ท�าให้เกรซเข้าใจ          

ในค�าเตือนของผู้ใหญ่ว่า อย่าท�าแบบนี้ มันอันตราย ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าใจ     

จนเมือ่ได้เจอเหตกุารณ์นีก้บัตวัเองจงึรูว่้า อนัตรายอยูใ่กล้แค่เอือ้ม และสิง่ทีผู่ใ้หญ่เตอืน 

เรากค็วรรบัฟัง ท�าให้หนัมาให้ความส�าคัญกบัเรือ่งการท�าประกนัภยัระหว่างท่องเทีย่ว และสนใจข้อมลูส�าหรับ

กรณีฉุกเฉิน เช่น ที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาล”

“Minimalism คือ ศาสตร์ของการใช้ชีวิตด้วยการไม่มีสิ่งท่ีไม่จ�าเป็น ตั้งแต่เด็กๆ 

เกรซมีของที่ไม่จ�าเป็นในชีวิตเยอะมาก ถ้าชอบอะไรก็จะซื้อ จนวันหน่ึงรู้สึกว่า          

เราซื้อของพวกนี้เพียงเพราะต้องการจะบอกทุกคนว่าเราชอบ แต่จริงๆ แล้วเรา       

ไม่ได้ชอบมันโดยแท้ เกรซจึงตัดสินใจขายของที่ไม่จ�าเป็นทุกอย่างไปจนหมด เช่น 

เส้ือผ้า ฟิกเกอร์ กล้องและเลนส์ท่ีไม่ได้ใช้งาน โดยเหลือแต่สิง่ท่ีจ�าเป็นต้องใช้จรงิๆ ไว้ 

รวมถึงความคิด เกรซก็ก�าจัดความคิดที่ไม่จ�าเป็นออกและคิดแต่สิ่งที่จ�าเป็นต้องคิด”

“เกรซชอบท�างานศิลปะมาตั้งแต่เด็ก สิ่งที่ท�าให้ชอบงานศิลปะคือ การได้คิด

และได้ท�าสิง่ทีค่ดิให้ส�าเร็จ การท�างานศิลปะช่วยฝึกให้เป็นคนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ 

ซึง่เกรซเปรยีบความคิดสร้างสรรค์เป็นเชือ้เพลงิแห่งการแก้ไขปัญหา เพราะเชือ่ว่า

สามารถน�าความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีไปช่วยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้ เกรซมองว่า    

ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ถ้าคิดว่าตัวเองมี แต่ส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่มี เพราะเมื่อ

ถึงเวลาต้องคิดแล้วคิดไม่ออกก็หยุดคิด และตั้งข้อแม้ต่างๆ ข้ึนมา เช่น ความคิด

สร้างสรรค์จะเกิดถ้าได้นั่งในคาเฟ่ ได้ดื่มกาแฟ หรือได้ฟังเพลงดีๆ ซึ่งเกรซว่าไม่เกี่ยว”

UNIVERSAL RESPONSIBILITY 

SELF-IMPROVEMENT

NEW EXPERIENCE 

MINIMALISM

CREATIVE

Text : Kritsana S. / Photo : Vipa Vadi

เกรซ-นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Fellowlab Studio

สตูดิโอถ่ายภาพที่มาในคอนเซปต์

A place for creative creations

โดดเด่นด้วยการออกแบบสตูดิโอให้เรียบและโล่ง

เพื่อง่ายต่อการปรับเปลี่ยนพื้นที่

นอกจากให้บริการเช่าสถานที่ถ่ายภาพแล้ว

ยังยินดีให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ เช่น โปรดักชัน

จัดหาสไตลิสต์ให้ลูกค้าที่ต้องการถ่ายแฟชั่น

หรือแม้แต่คิดแคมเปญให้แบรนด์

Fellowlab Studio เป็นเหมือนแหล่งรวมตัว

ของคนรุ่นใหม่ที่มีไฟในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

และแหล่งที่มาของเชื้อเพลิงที่ท�าให้ไฟในการท�างาน

ของเกรซลุกโชนอยู่ตลอดเวลามาจากสิ่งนี้
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พบกันทุกวันที่ 15 ของเดือน

ข้อมูลสมาชิก ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................. 

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ......................................................... อีเมล .........................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีเกิด ................................................................................................................ เพศ  (    ) ชาย    (    ) หญิง 

วิธีการช�าระเงิน

โอนเข้าบัญชี บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด

• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 014-2-57097-9

• ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักพหลโยธิน  เลขท่ีบัญชี 799-2-07811-8

วิธีการสมัคร 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ 

บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 

ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2270-1123-4 กด 0  โทรสาร 0-2270-1125

หรือทาง member.smethailandgroup@gmail.com

สมัครสมาชิกนิตยสาร SME STARTUP
ส่งตรงถึงบ้านแบบรายปี 12 ฉบับ ราคา 200 บาท

อาชีพ (    ) รับราชการ (    ) นักเรียน/นักศึกษา (    ) พนักงานบริษัท (    ) เจ้าของธุรกิจ    

 (    ) อาชีพอิสระ (    ) อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................................

เร่ิมรับนติยสารตัง้แต่เล่มที ่........................................................................................................................................................

 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

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

• Café Amazon
• Coffee Cakes  
อาคาร 6 ชั้น 1 ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Coffee Corner

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

• EL Mello (เอลเมลโล่)  
อาคาร Thai Summit Tower 

• ES/PE/RO  
ซอยสาธร ซอย1

• Espresso Gallery  
หน้าคอนโดอิสระ ลาดพร้าว

• Galleria Café  
ถ.กาญจนภิเษก บางแค 
• Gallery กาแฟดริป  
หอศิลป์ฯ กรุงเทพมหานคร

• Gloria Jean’s Coffees
K-Village / Honda Bigwing  / 

ชั้น 1 ตึกมาลีนนท์

• Hubba
SIAM DISCOVERY / เอกมัย  / 

สีลม

• I-hin Cafe  
ซ.ลาดกระบัง 46/3

• INN-Office Coworking Space 
โครงการ AQUA  สะพานควาย

• Gil Coffee  
อาคาร 5 ชั้นใต้ดิน ทีโอที แจ้งวัฒนะ

• Lord of Coffee  

รามฯ164  / รามฯ112 / รามฯ160  

• Mezzo
• MhakBuri Station  
ซ.เอกชัย 30 จอมทอง

• My Café the Library  
Nawamin City Avenue 
• One Ounce for Onion  
เอกมัย ซ.12

• Size S Coffee & Bakery  
พระราม 4

• SOMETHING BLACK  
ตลาดละลายทรัพย์ 58 ซอยรัชดาภิเษก 4

• Staff Coffee 
พหลโยธินเพลส ชั้น 1

• Ta Chance Coffee  
เยื้อง ซ.เจริญกรุง 109 

• TCDC  
อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

• Think TANK (Third Place)  
ถ.นางลิ้นจี่ 

• Timely Coffee  

ซ.เลียบวารี 15 หนองจอก

• TRuE INCuBE
4

th
 floor Centerpoint SiamSquare 

• Treat Cafe & Hang Out  
เสนา 28 (ตรงข้าม รร.สมิทธิโชติ)

• Veganerie  
The Mercury Ville Chidlom 4

th
 Fl.

• White Rabbit  
ซ.อารีย์สัมพันธ์ 5

• Yannawa Coffee

ที่ท�าการไปรษณีย์ ยานนาวา

• Yesterday ’s Tea Room  
ปากซอยสะพานยาว ถ.ทรงวาด

• กาแฟนรสิงห์  

พระราชวังพญาไท ร.พ.พระมงกุฎ

• โคโค่ กาแฟสด 

ซ.สายไหม 84

• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขตราชวิถี

• ห้องสมุดมารวย

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดา

• ศูนย์การค้า ZPELL รังสิต

• ศูนย์ให้ค�าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  และนวัตกรรม

ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดา

• โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 ภาคเหนือ

ก�าแพงเพชร

• THE GYM
เชียงราย

• Chivit Thamma Da Coffee House
• เรียวกังคาเฟ่

เชียงใหม่

• Into the woods
• Neo Café
• โรงแรม Yesterday  

ถ.นิมมานเหมินทร์

• อาข่า อ่ามา

แม่ฮ่องสอน

• Coffe In Love 
• ร้านกาแฟเข้าท่า ปาย

• ร้านสรวลกาแฟ

แพร่

• CK Coffee
• บ้านฮังเล คอฟฟี่  
ล�าพูน

• Blacksmith
อุตรดิตถ์

• Amezon งิ้วงาม

 ภาคกลาง

ชัยนาท

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

• Pak Pink Bistro
นครสวรรค์ 
• รามเกียรติ์ คอฟฟี่

• แกะด�า Coffee
พิจิตร

• โรสกาแฟสด

ลพบุรี

• ฅ.กาแฟ ซดสด

สุโขทัย

• 379 Drip
อยุธยา

• The Barista Café
อุทัยธานี

• I AM Coffee

 ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

• Café 2 gether
ขอนแก่น

• Café de’ forest
• BANMORE BAKERY AND 
COFFEE
• EIGHTS A DAY
นครพนม

• จันทรากาแฟ

นครราชสีมา

• Sweet Café
มุกดาหาร

• Bearista Coffee & Bakery
มหาสารคาม

• กาแฟรื่นรมย์

เลย

• กาแฟสด ฮักเลย

• ปล่อยแสง เชียงคาน  
ถนนชายโขง  ซ.10

• แม่น�้ามีแก่ง เกสเฮ้าส์ 

ถนนชายโขง  ซ.19 
สุรินทร์

• Sit in
หนองคาย

• Cake Lamoon
ณ โพนพิสัย

• Loft Café NK 
อุดรธานี

• วินัยสตูดิโอ

• Dose Espresso

 ภาคตะวันออก 

จันทบุรี

• กาแฟร้อยตะวัน

ชลบุรี

• r POD Coworking Space
ตราด

• Kaotaa Coffee
• Hotel ฮิ

ระยอง

• Dollars House
• Roux café
• ราย็อง

 ภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์

• Gallery กาแฟดริป หัวหิน

• โชว์รูมรถ Ford หัวหิน
เพชรบุรี

• ชาปู่ชาย่า

• “JM Cuisine” / “เจ๊กเม้ง” 

• ร้านเค้กเมืองเพชร 
ราชบุรี

• Morming Glory Resort
• IDYLL@DAMNOENSADuAK

 ภาคใต้

กระบี่

• เค้ก ณ นภา

ตรัง

• Deeva Cup
• PASSIONE del Caffé
ภูเก็ต

• Love 2 eat
• กล้วยน�้าว้า

สงขลา

• Ma Maison 
หาดใหญ่

• ร้าน TuBER

Where to Find
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DECORATION Text : Duckkiez / Photo : Vipa Vadi

เคลิ้ม โฮสเทลบ้านไม้สีด�าในซอยเพชรบุรี 5 ที่พักน้องใหม่ที่โดนใจนักท่องเที่ยว         

สายแบกเป้ด้วยคอนเซปต์การออกแบบตกแต่งบ้านไม้สองหลังให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เดิม 

คุมโทนด้วยสีด�า เพราะเดิมทีเนื้อไม้ของบ้านมีสีค่อนข้างเข้ม รวมถึงเพื่อให้เกิด               

ความกลมกลืนระหว่างของเก่าอย่างบ้านไม้และของใหม่อย่างโครงเหล็กท่ีท�าหน้าที่        

เชือ่มบ้านทัง้สองหลงัเข้าด้วยกนั ชานบ้านถกูจดัเป็นมมุนัง่เล่น แวดล้อมด้วยแมกไม้สเีขยีว 

มีเปลญวนเล็กใหญ่กระจายอยู่ท่ัวบริเวณ แต่ที่เป็นไฮไลต์คือ เปลญวนขนาดใหญ่               

ที่แขวนลอยเหนือพื้น ลงไปนั่งเล่นนอนเล่นได้มากถึง 8 คน ส�าหรับเหตุผลที่มีเปลญวน  

อยู่ท่ัว แก้ม-วรรณกานต์ กิจคุณาเสถียร เจ้าของโฮสเทลบอกว่า อยากให้ผู้เข้าพัก            

เข้าถึงค�าว่า เคลิ้ม ได้มากที่สุด ซึ่งเปลญวณสื่อถึงค�าว่า เคลิ้ม ได้ดีที่สุด

ห้องพกัมใีห้เลอืกตามความต้องการของผูเ้ข้าพกั ใครทีม่าเป็นคูแ่ละต้องการความเป็น

ส่วนตวัแนะน�าห้อง Private Room ใครมากบัเพือ่น 3 คน และเบือ่ทีต้่องลุ้นว่าใครจะนอน

เตียงเสริม ห้อง Triple Room ตอบโจทย์ที่สุด โดยแก้มได้แรงบันดาลใจการออกแบบ     

ห้องนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่มักได้นอนเตียงเสริมเวลาไปเที่ยวกับเพื่อน ห้อง 4-Bed 

Dormitory และห้อง 6-Bed Dormitory เป็นห้องพกัรวม เหมาะกบัสายแบกเป้เทีย่วท่ีอยาก

ท�าความรู้จักเพื่อนใหม่ มีให้เลือกทั้งห้องนอนหญิงล้วนและห้องนอนรวมชาย-หญิง

ไม่ว่าผู้เข้าพักจะพักห้องประเภทไหน ทุกคนจะได้สนุกกับการตกแต่งห้องนอนตนเอง 

โดยมีของตกแต่งให้เลือกหลากหลาย เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ ต้นไม้กระถาง และของตกแต่ง

สไตล์ไทยๆ อย่างปลาตะเพียนสาน ปิ่นโต ขันเงิน ตะกร้าหวายรูปทรงต่างๆ

นอกเหนือจากนี้ การบริการยังให้ความรู้สึกประหนึ่งมาพักบ้านญาติ เพราะประโยค

ทักทายที่ได้ยินเมื่อมาถึงที่นี่เป็นประโยคที่คุ้นหู เช่น กินอะไรมาหรือยัง เหนื่อยหรือเปล่า 

และยังตามใจในเรื่องของอาหารเช้า โดยเลือกได้ 1 เมนูจาก 5 เมนูอาหาร เช่น ปาท่องโก๋

และน�้าเต้าหู้ ข้าวเหนียวหมูปิ้ง โจ๊กหมู โดยอาหารเหล่านี้มาจากร้านเด็ดร้านดังในย่านนี้ 

และเป็นอาหารที่คนในย่านนี้นิยมกินเป็นอาหารเช้าจริงๆ

“แก้มตัง้ใจท�าโฮสเทลให้เป็นมากกว่าทีพ่กั เพราะถ้าท�าเป็นแค่ท่ีพกั โอกาสจะอ่อนไหว

ไปกับตลาดก็มีมาก ตอนนี้มีโฮสเทลเปิดเยอะ แต่โฮสเทลที่จะอยู่รอดได้ต้องมีเอกลักษณ์

ของสถานที่ มีคอนเซปต์ มีการบริการที่ดี และสร้างความทรงจ�าที่ดีให้กับผู้เข้าพัก ซึ่งนี่

เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้เข้าพักกลับมาพักซ�้าและบอกต่อคนรอบข้าง” 

ซ.เพชรบุรี 5
 0-2075-7577, 09-5525-5522
 www.kloemhostel.com
 kloemhostel
 kloemhostel

โฮสเทลบ้านไม้ที่เกิดมาเพื่อสายแบกเป้
การได้พักผ่อนในที่พักที่เหมือนบ้านญาติคนสนิทหลังเหนื่อยล้า

จากการแบกเป้เที่ยว นับว่าเป็นสวรรค์เล็กๆ ของนักเดินทางทุกคน

ซึ่งที่พักดังกล่าวไม่จ�าเป็นต้องเป็นโรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว

เพราะแค่โฮสเทลเล็กๆ ที่มาพร้อมการดูแลเหมือนคนในครอบครัว

บรรยากาศเป็นกันเอง และเงียบสงบก็เพียงพอแล้ว
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May’s Garden House 
restaurant
ร้านที่สาวกโทโทโร่ต้องมาเช็กอิน

แฟน My Neighbor Totoro เฮได้เลย เพราะฝันจะอยู่ในโลกของการ์ตูนเรื่องโปรดเป็นจริงแล้ว 
เมื่อ เฟเดอริโก โคลปิ ยกบรรยากาศแสนอบอุ่นของบ้านโทโทโร่มาไว้ท่ี May’s Garden House 
Restaurant ร้านอาหารสุดน่ารักในสวนเขียว มีโทโทโร่ไซส์ยักษ์ยืนยิ้มกว้างให้ทุกคนที่มาเยือน       
ห้องสมุดโทโทโร่ และพื้นที่ให้เด็กๆ วิ่งเล่น อาหารที่เสิร์ฟเป็นอาหารไทย-อีสาน รสชาติคนกรุง และ
ขนมหวานหน้าตาน่ารัก พร้อมด้วยเครื่องดื่มสีสวย

Totoro In The Rain มะม่วงชีสเค้กรสเปรี้ยวอมหวานซ่อนตัวในโทโทโร่ ตกแต่งจานด้วยครัมเบิ้ล
กรอบๆ ดอกไม้กินได้ และก้อนหินสีหวานที่ท�าจากเมอแรงค์ อยากเพิ่มความสดชื่นต้องสั่ง            
แตงโมปั่น ได้รสชาติแตงโมเต็มๆ และมะม่วงโซดา รสหวานซ่าก�าลังดี หรือจะเป็น Gelato เลือก
รสชาตไิอศกรมีได้ตามใจ เสร์ิฟพร้อมผลไม้สด วปิครมี และครมัเบิล้ ในส่วนของเครือ่งดืม่ร้อนแนะน�า 
ช็อกโกแลตมินต์ ช็อกโกแลตรสเข้ม หอมมินต์ เสิร์ฟคู่มาร์ชแมลโลว์นุ่มๆ

Pineapple Fried Rice ข้าวนุ่มๆ กุ้งตัวโต เน้ือไก่ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกเกด ผัดรวมกับ
สับปะรด หอมกลิ่นเนยอ่อนๆ ไม่ใส่ผงชูรส ข้าวมีสีเหลืองสวยจากขมิ้น

แหล่งท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาส      
ภายใต้คอนเซปต์ Entertainment Complex 
พื้นที่ภายในประกอบด้วย พื้นที่บริการ
ด้านการพักผ่อน ศูนย์รวมกีฬาทางน�า้ และ 
Blue Tree Lagoon มหาสมุทรสไตล์     
ลากูนขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยชายหาด
เทียม และมีสนามเด็กเล่นน�้าที่ดีที่สุด 
นอกจากนัน้ ยงัม ีSlip N Fly สไลเดอร์ยกัษ์ 
ที่น่าตื่นเต้น และกิจกรรมไต่หน้าผา

นิทรรศการแสดงเดี่ยวของ เอกรัตน์ อรุณรัตน์    
ทีจ่ะน�าพาจนิตนาการของผูช้มไปสูโ่ลกของทศันศลิป์ 
โดยใช้รูปทรงของเด็กและตุ๊กตาที่มีดวงตาสีเหลือง
เป็นตัวแทนของชีวิตที่ด�าเนินไปในโลกที่รายล้อม  
ด้วยผู้คน สื่อ เทคโนโลยี และสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงและด�าเนินไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

ใหม่ใหม่

Morgann French Fries

cosi saMui chaweng Beach

โรงแรมแนวคดิใหม่ทีอ่อกแบบ
มาเพ่ือนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่
มีความทันสมัย เคาน์เตอร์ให้
บริการต้อนรับลูกค้าเป็นตู ้
อตัโนมตัสิ�าหรบัให้บรกิารตนเอง 
ล็อบบี้และร้านอาหารถูกแปลง
โฉมให้เป็นโซเชียล ฮับ เปิดให้
บริการตลอด 24 ชัว่โมง มคีาเฟ่
ที่สามารถน�าแต้มเครดิตที่ได้รับประจ�าวันมาแลกใช้ได้ ห้องพักมีสมาร์ททีวี      
และระบบปฏิบัติการที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้โดยตรง

ร้านอาหารน้องใหม่ทีม่าพร้อม
เมนูฟิวชัน่ท่ีหลากหลายทัง้อาหาร
รบัประทานเล่น และอาหารจาน
หลกัอย่างเมนขู้าว เมนูเส้น เมนู
สเต๊กตะวนัตก เมนอูาหารมงัสวิรัต ิ
รวมถงึเมนขูนมหวานและเครือ่ง
ดื่ม ทุกเมนูปรุงด้วยวัตถุดิบ
คณุภาพระดบัพรเีมยีม ปรงุสดใหม่โดยเชฟมอือาชพี มาแลว้ต้องสัง่ก๋วยเตีย๋วเรอื
เพนนิน ก๋วยเตี๋ยวเรือต�ารับอยุธยา เปรี้ยว หวาน เผ็ด หอมน�้าซุปกระดูก

ร้านเฟรนช์ฟรายส์ราดชสี  สญัชาติ
ยุโรปที่คัดสรรมันฝร่ังสดน�าเข้า          
จากต่างประเทศมาทอดจนกรอบนอก
นุ่มใน ชิ้นใหญ่เต็มค�า ราดชีสเข้มข้น
สูตรพิเศษ ที่ส�าคัญซอสของทางร้าน  
มีให้เลือกอร่อยมากถึง 21 รส ไม่ว่า
จะเป็นซอสบาร์บคิีว ซอสมายองเนส 
หัวหอม และซอสกระเทียม เป็นต้น

Joyman Gallery ถ.มหาไชย
นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันนี้-10 เมษายน 2562

 JoymanGallery
The Box Park อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 BlueTreePhuket

The Peninsula Plaza ถ.ราชด�าริ เปิดบริการทุกวัน 10.00-20.00 น.
 0-2652-1399

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 0-7743-0123-4   www.centarahotelsresorts.com/cosihotels/samui

Center Point of Siam Square
 morgannfries

ซ.สุขุมวิท 29 เปิดบริการ 12.00-20.30 น. หยุดทุกวันจันทร์
 0-2034-9127   MaysBangkok
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Happy Mind

HealtHy Body
Text : Morning dew

ญี่ปุ่นเป็นชาติที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยยืนยาวที่สุดในโลก 

โดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะโอกินาวา ล่าสุดมี

บทความในซีเอ็นเอ็นเล่าถึงประชากรในหมู่บ้านโอกิมิที่มี

ประมาณ 3,000 คน และประชากรมีอายุเฉลี่ยเกิน 100 ปี จึง

ท�าให้หมูบ้่านนีม้ชีือ่อกีอย่างว่า Village of Longevity เนือ่งจาก

คนในหมู่บ้านมีอายุยืนยาวกว่าประชากรที่อื่นบนโลก

แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่ท�าให้คนในหมู่บ้านโอกิมิอายุ

ยืน เปน็ตน้วา่การอยู่ท่ามกลางอากาศที่บรสิุทธิ์ใกล้ทะเล รับ

ประทานอาหารดีต่อสุขภาพ ได้เคลื่อนไหวออกก�าลังกายอยู่

เสมอ ผูค้นใช้ชวีติแช่มช้าไม่ถกูครอบง�าด้วยความเครยีด ผล

คือคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคมะเร็ง 

และโรคหัวใจ ส่วนโรคสมองเสื่อมอัตราก็ต�่ากว่าที่อื่น 

แต่ที่นอกเหนือไปจากปัจจัยที่กล่าวมา นักวิจัยยังพบว่า

อิคิไก
ปัจจัยสร้างสุขในชีวิต

สิ่งส�าคัญที่ท�าให้ชาวหมู่บ้านโอกิมิอายุยืนยาวคือ การมีความสุข    

ในชีวิต และเบื้องหลังความสุขนั้นคือปรัชญาการใช้ชีวิตที่เรียกว่า 

อิคิไก (Ikigai) หรือสิ่งท่ีท�าให้เราอยากตื่นขึ้นมาทุกเช้าเพื่อท�า        

หรือเพื่อเจอ อิคิไกคือ การสร้างสมดุลระหว่าง 4 สิ่งนี้ ได้แก่         

1.สิ่งที่เรารักเราชอบมีความสุขที่ได้ท�า 2.สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลก

และผู้อื่น 3.สิ่งที่สร้างรายได้ให้เราเพื่อจะได้ท�าต่อไป และ 4.สิ่งที่

เราถนัด ท�าได้ดี

เมื่อเราค้นพบท้ัง 4 ข้อก็จะท�าให้เราตอบได้ว่าในแต่ละเช้านั้น 

เราตืน่มาเพ่ือสิง่ใด ซึง่ไม่ต่างอะไรจากการค้นหาความหมายในชวิีต

แต่อย่างใด เราสามารถมองหาอคิไิกให้ตวัเองได้โดยตัง้โจทย์ว่าเป็น

สิ่งที่เราท�าได้ดี เม่ือบวกกับการมีความสุขที่ได้ท�าก็จะกลายเป็น

แพสชั่นหรือความหลงใหล อิคิไกไม่จ�าเป็นต้องเป็นอะไรที่ซับซ้อน 

แต่เป็นสิ่งที่เราง่วนอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขโดยไม่เบื่อหน่าย 

ยกตวัอย่างจากการสอบถามคนแก่บางคนบนเกาะโอกินาวา 

อิคิไกของพวกเขาคือ การตื่นมาเพื่อรดน�้าแปลงผัก เก็บผัก

ที่ปลูกเองมาปรุงอาหาร ได้ออกไปเจอเพื่อนในชุมชน ได้ท�า

กิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น ดังนั้น ลองมองหาว่าอิคิไกของเรา

คืออะไร อาจไม่ใช่เรื่องฝันเฟื่องเกินเป็นจริง แต่เป็นเรื่องที่

เราสามารถลงมือท�าได้ เช่น การตั้งใจเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์ 

เล้ียงดูลูกให้เป็นคนดีอยู่รอดในสังคมได้ การมุ่งม่ันเป็น          

ผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จ 

จะว่าไปความหมายของอคิไิกนีก่น่็าจะใกล้เคยีงกบัเนือ้หา

ในบทเพลง “ทะเลใจ” ของวงคาราบาว โดยเฉพาะประโยค

ที่ว่า “หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข” หากอยากมีความสุขในชีวิต 

ลองถามตวัเองว่าอคิิไกของเราเป็นอะไรได้บ้าง แล้วลงมอืท�า

มันซะ 

บทความในเว็บไซต์สุขภาพ Healthline.com ระบุการขับถ่าย   

ที่เป็นปกติจะมีความถี่ตั้งแต่วันละ 3 ครั้งไปจนถึงวันเว้นวัน ขึ้นอยู่

กบัสภาพร่างกายและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน รวมไปถงึปัจจยัต่างๆ 

เช่น อาหารและยารักษาโรคที่กิน 

แล้วท่ีว่าท้องผูกนั้น ประมาณไหนจึงเข้าข่ายท้องผูก จากการ

ประเมนิของแพทย์ถ้าขบัถ่ายน้อยกว่า 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ย�า้! ว่าหาก

ยังรับประทานแบบปกติแล้วทั้งสัปดาห์ไม่ขับถ่ายหรือขับถ่ายไม่ถึง

เกนิ 2 ครัง้ กต้็องมาต้ังค�าถามแล้วว่าท�าไม? และควรต้องหาสาเหตุ 

บางคนอาจมีปัญหาเร่ืองล�าไส้ เช่น อาการล�าไส้ขี้เกียจจนไม่ยอม

บีบรัดกล้ามเน้ือเพื่อไล่กากอาหารไปยังส่วนปลายของล�าไส้ หรือ   

การกินยาบางชนิดก็ท�าให้เกิดอาการท้องผูก ไปจนถึงพฤติกรรม

ชอบอั้นอุจจาระเป็นประจ�า      

เคยมีข่าวที่ลงในหน้าหนังสือพิมพ์ ดิ อินดิเพนเดนต์ของอังกฤษ

ทีร่ายงานมหีญงิสาวคนหนึง่เสยีชวีติจากการไม่ขับถ่ายเป็นเวลานาน

ถงึ 8 สัปดาห์ สาเหตกุารเสียชวิีตเกดิจากกากอาหารท่ีสะสมในล�าไส้

มีจ�านวนมากเกินไปจนท�าให้ล�าไส้ขยายตัวและไปกดทับอวัยวะ

ภายใน ส่งผลให้หัวใจวาย 

ดงันัน้ นอกจากทิง้ช่วงในการขับถ่ายแล้วก็ควรต้องสงัเกตอาการ

ตัวเองด้วย เพราะจะมีการส่งสัญญาณจากร่างกาย เช่น ท้องอืด 

ท้องเฟ้อ เหมือนจะปวดท้องเข้าห้องน�้าแต่พอไปนั่งก็ถ่ายไม่ออก 

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อึดอัด ถ้ามีอาการต่างๆ เหล่านี้ควรหา

ทางแก้ไขในทันที 

ไหนๆ กพ็ดูถงึเรือ่งการขบัถ่ายแล้ว กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะเล่าถงึพฤตกิรรม

การใช้ชักโครก มีข้อมูลระบุว่าในแต่ละวัน คนเราเข้าห้องน�้าอย่าง

น้อย 5 ครั้ง และมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆ คนท�าผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวหลัง

เสร็จกิจในห้องน�้า น่ันคือ...การกดชักโครกโดยไม่ปิดฝา ซ่ึงมีการ

ศึกษาและเผยแพร่สู่สาธารณะมานานแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 ก็มี

งานวิจัยระบุว่า เมื่อท�าการกดชักโครกโดยไม่ปิดฝา แบคทีเรียจาก

โถชักโครกจะฟุง้ขึน้สู่อากาศและลอยกระจายท่ัวห้องน�า้ ไปตดิตาม

ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดมือ ของใช้ในห้องน�้า รวมถึงแปรงสีฟันที่วางอยู่ใน

รัศมีไม่เกิน 2 เมตร 

ที่ส�าคัญแบคทีเรียเหล่านั้นสามารถอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศได้นาน

ถึง 6 ชั่วโมง ส�าหรับวิธีป้องกันการฟุ้งกระจายของแบคทีเรียจาก

ชกัโครก ก่อนกดชกัโครกจงึควรปิดฝาทุกครัง้ เมือ่ต้องการใช้ชกัโครก

จึงค่อยเปิดฝาออก วิธีนี้จะช่วยลดการขยายตัวของแบคทีเรีย ส่วน

แปรงสีฟันให้หาวัสดุปิดคลุมอย่างกล่องเก็บแปรงสีฟัน ก็จะช่วยลด

อัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อของแบคทีเรีย และผ้าเช็ดตัวเมื่อใช้แล้วก็

ไม่ควรแขวนในห้องน�า้ เพราะความชืน้ของผ้าเชด็ตวัจะช่วยเร่งการ

ขยายตัวของแบคทีเรียให้เติบโตเร็วยิ่งขึ้น

เชือ่ว่านีเ่ป็นสิง่ทีห่ลายคนมองข้าม แต่อะไรทีป้่องกันได้ก็ควรท�า 

เพราะมีโอกาสที่วันใดวันหนึ่งภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลง เมื่อนั้น

เราอาจถูกโจมตีจากแบคทีเรียในห้องน�้าก็ได้ 

ถ้า ขับถ่าย ไม่ทุกวัน
โอเค
แค่ไหน

ดูเหมือนอาการอย่างหนึ่งที่หลายคนก�าลังเผชิญ

จนกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพก็คือ “ท้องผูก”

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

การท�างานของคนราศีมังกรต้องใช้ไหวพริบในการท�างาน            
ลกูล่อลกูชน การแก้ปัญหายงัมมีาเสมอๆ แต่คณุกส็ามารถท�าให้
ผ่านไปได้ การเงินรายได้ต้องวางแผนหมุนเงินให้ดี ภาระ           
ของตัวเองก็เยอะยังต้องช่วยคนอื่นแบบปฏิเสธไม่ออก ความรัก
ครอบครวัช่วยกนัสร้างฐานะให้มคีวามมัน่คง สขุภาพเรือ่งสายตา
อาจจะต้องเปลี่ยนแว่นตา

การงานที่เกี่ยวกับการขายต่างๆ เรียกว่าการเจรจาส�าเร็จ          
ตามเป้าหมาย อาจจะเหนือ่ยในช่วงแรกแต่หลงัจากตกลงเรยีบร้อย
ถอืว่าการงานในระยะยาวเป็นท่ีน่าพอใจ การเงินใช้จ่ายต้องระวงั
หมดกระเป๋าเอาง่ายๆ คนอายุน้อยกว่าจะท�าให้หัวใจกระชุ่มกระชวย
ส�าหรับใครที่คบคนต่างวัยกัน สุขภาพออฟฟิศซินโดรม ต้อง      
หาเวลาออกก�าลังกาย

การงานก้าวหน้ามีขยับขยายสาขาส�าหรับกิจการท่ีมี การเงิน      
ยังไม่ดีเท่าที่ควร ควรดูระบบบัญชีการเงินให้รอบคอบ ความรัก 
คนโสดอยู่คนเดียวอาจเหงาแต่สบายใจกว่าถ้าเจอคนไม่ดี คนที่
คบกันมานานมีการตกลงปลงใจหมั้นหมายขึ้นได้ สุขภาพข้อมือ 
ข้อเท้าจะมีปัญหา

การท�างานของคนราศีมีนยังมีการแก้ปัญหาอยู่เร่ือยๆ บางที       
กเ็หนือ่ยจนท้อ แต่ขอให้อดทนไปก่อนอย่าเพิง่ใจร้อนเปลีย่นงาน
ด้วยอารมณ์ การเงินรายได้มีเข้ามาให้ชื่นใจ ที่รอคอยก�าไร         
จะงอกเงยสมใจทีร่อ ความรกั ครอบครวัมีความสขุ เป็นความรกั
ทีส่มบรูณ์แบบ ส�าหรบัเพศทีส่ามโดดเด่นเรือ่งความมเีสน่ห์ สขุภาพ
ท้องผูกต้องดื่มน�้าเยอะๆ

ส�าหรบัชาวราศพีฤษภ ใครทีท่�าธกุจิกิจการของตวัเองอยูใ่นเกณฑ์
ที่มีการตอบรับจากลูกค้าได้ดี อาจจะยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ขอให้อดทนในช่วงนี้ การเงินต้องบริหารให้ถึงสิ้นเดือนเพราะ     
รายจ่ายยาวเป็นหางว่าว ความรัก ครอบครัวอบอุ่นดี คนโสด
ระวังพวกโสดไม่จริง

การเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองดี ผู้ใหญ่เจ้านายเห็น
ความสามารถของคุณท�าให้มีโอกาสได้โชว์ฝีมือเต็มที่ บางที         
ก็อยู่ประเภทงานการกุศลบ้างก็มี การเงิน ยังไม่ได้ดั่งใจเข้ามา   
ก็จ่ายไป เงินที่รอจากการงานก็ช้ายืดเวลาออกไปกว่าจะได้        
รับ ความรัก ความหวานจืดจาง อย่าเครียดมากไป สุขภาพ
ร่างกายเครียดลงกระเพาะจะท�าเหตุ

การเจรจาการติดต่องานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความก้าวหน้า          
การเดนิทางในการท�างานจะราบร่ืน เรือ่งการเงิน รายได้มเีข้ามา
ให้สบายใจขึ้นบ้าง หลังจากที่การเงินติดขัดมาเรื่อยๆ ความรัก 
ราบรืน่เรือ่ยๆ ไม่ได้หวอืหวาอะไร เรือ่งสขุภาพ ร่างกายไม่มีอะไร 
มีสุขภาพใจที่ควรดูแล มองโลกในแง่บวกเข้าไว้ดีที่สุด

คนท�างานด้านการสื่อสารทุกประเภท งานออนไลน์ งานบริการ 
เรียกได้ว่าช่วงนี้ท�างานจนไม่มีเวลาพักผ่อน ควรดูแลสุขภาพ      
มิฉะนั้นแล้วคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบกล่องเสียง การได้ยิน 
การเงนิ ให้รอรบัโทรศพัท์ได้เลยจะมคีนเรยีกให้ไปรบัมรดก หรอื
ได้ของขวัญ ของรางวัลจากการเสี่ยงโชครายการพิเศษ คนมีคู่
สบายๆ ช่วงนี้พากันออกไปเที่ยว เติมความสุขให้กันและกัน      
คนโสดจะได้คนใกล้ชิดเปลี่ยนสถานะมาเป็นแฟน

มีความสุขกับการท�างานดี ใครที่สมัครงานไว้จะมีหลายบริษัท
ติดต่อเข้ามาหาคุณ การเงิน เข้ามือซ้ายออกมือขวา ส่วนคนที่
ติดต่อธุรกิจต่างประเทศถือว่าการเงินคล่องตัว ความรัก อยู่ใน
ช่วงที่ดูแลกันและกันเป็นอย่างดี แต่คุณควรระวังเรื่องสุขภาพ
ของคนรักอาจจะเจ็บป่วยถึงกับเข้าโรงพยาบาล คนโสดจะมี      
คนเข้ามาขอดูแลหัวใจ สุขภาพ ระวังเรื่องน�้าในหูไม่เท่ากัน

งานทีเ่กีย่วกบัความยุตธิรรม เกีย่วกับการให้ถอืว่าเป็นโอกาสทอง
ท่ีคุณจะมีงานเข้ามามากเป็นพิเศษ ท�าให้คุณได้แสดงความ
สามารถศกัยภาพทีค่ณุมอีย่างเตม็ที ่การเงนิ แบ่งเงนิทีม่อียูท่�าบญุ 
อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร จะท�าให้เงินที่ติดขัดคล่องตัว
ข้ึนได้มาก ความรัก คนมีคู่ควรสงบปากสงบค�าไว้อาจมีปัญหา
เกิดขึ้นได้ คนโสดจะได้พบเจอกับคู่เวรคู่กรรม ช่วงนี้ใครเข้ามา
ให้ดูกันไปก่อน สุขภาพ ระวังเรื่องเหงือกอักเสบ ปวดฟัน

คณุมเีกณฑ์ได้ออกเดนิทางไปท�างานต่างจงัหวดั ถอืว่าเป็นโอกาส
ดีที่คุณได้เที่ยวไปในตัว การเงิน คุณจะมีโชคจากทางไกล          
ลองซื้อลอตเตอร่ีไว้สักใบดวงคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐีได้     
คนที่คบกันมานานเตรียมตัวให้พร้อม ปรึกษาดูฤกษ์วิวาห์ได้เลย 
คนโสดจะมีพ่อสื่อแม่ชักแนะน�าคนถูกใจให้ สุขภาพ ระวัง        
เรื่องสายตา

ท�างานเครียดเป็นพิเศษหาทางออกไม่ค่อยได้ ชอบเก็บตัว           
อยู่คนเดียว ให้คุณลองแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนรอบข้าง
บ้าง เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด เงินจะหมดไปกับการ           
ท่องเที่ยวเดินทางไกล หรือมีเกณฑ์ได้เดินทางต่างประเทศ         
คนที่มีครอบครัววุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้าน ช่วยกัน
ดแูลลูก คนโสดยงัต้องออกเดนิทางหารกัแท้ สขุภาพให้ระวงัเรือ่ง
ข้อเท้าอักเสบ

15  มีนาคม-14 เมษายน 2562
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บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกับ ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง และ     

ขนำดย่อม (สสว.) จัดงำน “Cisco Meraki Makeover For SME พลิกธุรกิจ เพิ่มยอดขำยอย่ำงง่ำยๆ ด้วย

เทคโนโลยี” โดยมีผู้เชี่ยวชำญอย่ำง สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจ      

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) Mr.Jonathan Ursua, Meraki Regional Sale Manager, Cisco 

Systems และ ธีรเดช ด�ำรงค์พลำสิทธิ์ ประธำนกรรมกำรฝ่ำยมีเดีย ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        

บริษัท ดันน์ฮัมบี้ จ�ำกัด มำร่วมให้ควำมรู้กับ SME ที่มำร่วมฟังสัมมนำอย่ำงคับคั่ง

ซิสโก้ ซีสเต็มส์ ควง สสว.จัดงานเพื่อ SME

SME Thailand Privilege Club ครั้งที่ 11

“Brand Health Check Season 2” กิจกรรมตรวจสุขภำพแบรนด์ส�ำหรับ SME คอร์สพิเศษเฉพำะ    

ชำว SME Thailand Privilege Club ให้ทุกคนได้ควำมรู้ในกำรสร้ำงแบรนด์เบื้องต้น วิเครำะห์และรู้จัก     

ตัวตนของแบรนด์ตนเองชัดเจนข้ึน รวมถึงสำมำรถน�ำเทคนิคต่ำงๆ ไปปรับใช้ในกำรต่อยอดธุรกิจ โดย      

สุวิทย์ เอ้ือศักดิ์ชัย ท่ีปรึกษำด้ำนกำรสร้ำงแบรนด์ จำก Brand Matter Plan Company ให้เกียรติ          

เป็นวิทยำกรเช่นเคย ที่ Glofish Co-working Space ตึกสำทรธำนี 2 

สนใจสมัครสมำชิก SME Thailand Privilege Club เพื่อเข้ำมำร่วมกิจกรรม และอัพเดตควำมรู้            

เพื่อน�ำไปต่อยอดธุรกิจ โทร. 0-2270-1123 ต่อ 115
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GIT น�ำร่องพำผู้ประกอบกำร SME ขำยออนไลน์

Society

สถาบนัวจัิยและพฒันาอญัมณแีละเคร่ืองประดบัแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) หรือ GIT โดย นางดวงกมล เจียมบุตร 

ผู้อ�านวยการสถาบันฯ ร่วมกับ Zilingo จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่การท�าธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้าง        

ความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในจันทบุรีให้แข่งขันได้    

มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการขยายตลาดการค้าสู่สากล สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยเพิ่มช่องทาง   

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับรูปแบบใหม่ๆ และหลากหลาย ทั้งในและต่างประเทศ โดยน�าร่องผลักดัน     

ผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดจันทบุรีและผู้ประกอบการจากโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ จ�านวน 11 ราย 

ได้แก่ วรรณเพ็ญจิวเวลรี่, บริษัท โอเรียลเต็ล จิวเวลรี่ แอนด์ โกลด์ จ�ากัด, ฟาริแดทเจมส์, บริษัท อมรเจมส์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด, เจมส์ ซีเล็คชั่น, บริษัท สมิทธี จิวเวลรี่ จ�ากัด, บริษัท เบสท์ แอนด์ บลูเจมส์ จ�ากัด, 

ห้างเพชรทองแสงสุวรรณ โกลด์ แอนด์ เจมส์, บริษัท อัญมณี สุภาโน่ จ�ากัด, บริษัท เจมเพลส จ�ากัด และ 

บรษิทั บจีส์ู เดอ ว ีจ�ากดั ขึน้จ�าหน่ายสนิค้าอญัมณแีละเครือ่งประดับผ่านใบรับรองคณุภาพอญัมณแีละเคร่ืองประดับ

จาก GIT บน Zilingo ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์ม e-Commerce น้องใหม่ไฟแรงจากประเทศสิงคโปร์ เพือ่ส่งเสรมิ    

SME ให้มโีอกาสและช่องทางการตลาดเพิม่ขึน้ ตดิตามรายละเอยีดโครงการซือ้ด้วยความมัน่ใจ (BWC) ได้ที่    

http://bwc.git.or.th โทร. 0-2634-4999 ต่อ 641-642
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Talk Awake

Text :  Ratchanee P.

ด้วยสิ่งท่ีท�ำนั่นเอง ซึ่งกำรขำยเรื่องรำวท่ีเกิดขึ้นจำกกำรท�ำจริง 

จะท�ำให้ผู้บริโภคจดจ�ำแบรนด์ได้ดีกว่ำแบรนด์ท่ีพูดอย่ำงเดียว 

อีกทั้งยังสร้ำงคุณค่ำให้กับแบรนด์อีกด้วย ที่ส�ำคัญจะท�ำให้         

ผู้บริโภคเข้ำมำสัมผัสแบรนด์ เป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์เพื่อน�ำ

ประสบกำรณ์นัน้ไปบอกต่ออกีท ีจงึจะเป็นแบรนด์ทีส่ำมำรถครอง

ใจผู้บริโภคได้อย่ำงแท้จริง   

กำรท�ำ Storydoing อำจเป็นได้ทั้งกำรออกสินค้ำใหม่ที่แสดง

ให้เหน็ทีม่ำทีไ่ปอย่ำงชดัเจน โปร่งใส กำรท�ำซเีอสอำร์ทีล่งมอืท�ำจรงิๆ 

ไม่ใช่แค่กำรบรจิำคเงนิหรือสิง่ของพยีงอย่ำงเดยีว กำรท�ำงำนของ

พนกังำน รวมไปถงึกำรท�ำกจิกรรมทำงกำรตลำดต่ำง  ๆทีแ่สดงให้เหน็ส่ิง

แต่มำในวันนี้แค่ Storytelling ที่ท�ำกันมำคงไม่เพียงพอแล้ว  

เพรำะกำรท�ำกำรตลำดจะขยบัจำก Storytelling มำเป็น Storydoing 

หรือจำกเรื่องเล่ำมำสู่กำรลงมือท�ำจริงที่ท�ำให้เห็นกันจริงๆ 

Storydoing คืออะไร? ก็ตำมชื่อนั่นแหละ คือกำรที่แบรนด์

แสดงออกผ่ำนทำงกำรกระท�ำ เรยีกว่ำลงมอืปฏบิติัให้เหน็กันจรงิ 

ไม่ใช่แค่กำรมำพูดเล่ำเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ตัวเองว่ำดีอย่ำงไร    

ด้วยถ้อยค�ำที่สวยหรูและดูดีเพียงอย่ำงเดียว แต่ไม่เคยแสดง      

ให้เห็นเลยว่ำแบรนด์ได้ท�ำแบบนั้นจริงๆ 

ฉะนั้น กำรท�ำ Storydoing จึงต้องท�ำในสิ่งที่พูด หรือต้องท�ำ

มำกกว่ำพดู แล้วสือ่สำรให้ผูบ้รโิภคเหน็และเข้ำใจควำมเป็นแบรนด์

ทีท่�ำ เป็นกำรเล่ำเร่ืองรำวจำกสิง่ทีไ่ด้ลงมอืกระท�ำมำแล้วให้ผูบ้ริโภค

ได้เห็น ซึง่สิง่ทีล่งมือท�ำน้ีจะสร้ำงแบรนด์ได้โดยไม่ต้องใช้ค�ำพดูใดๆ   

 อย่ำงที่ทรำบกันดีว่ำ สมัยนี้ผู้บริโภคมักจะไม่ค่อยเช่ือสิ่งที่

แบรนด์พูดฝ่ำยเดียวเท่ำไหร่ แต่จะเชื่อในค�ำพูดหรือกำรบอกเล่ำ

ของเพือ่น ญำตพิีน้่อง หรอืคนรอบข้ำงมำกกว่ำ ดงันัน้ สิง่ทีแ่บรนด์

ลงมือจะท�ำก็เกิดควำมเชื่อมำกกว่ำสิ่งที่แบรนด์พูด ยิ่งในยุคนี้มี

คนท�ำ Storytelling กันมำกมำย ซึ่งหำกทุกแบรนด์แข่งกันพูด

พร้อมๆ กนั ย่อมจะไม่มใีครจ�ำได้อย่ำงแน่นอนว่ำแบรนด์ไหนพดู

อะไรไปบ้ำง แต่กำรกระท�ำของแบรนด์ต่ำงหำกท่ีจะสร้ำงกำร

จดจ�ำได้มำกกว่ำและยำวนำนกว่ำ 

Storydoing
แค่เล่าไม่พอต้องลงมือท�าด้วย

ช่วงที่ผ่านมาเราคงได้ยินค�าว่า Storytelling กันมามากมาย

บอกกันมาว่าหากคิดจะท�าการตลาดออนไลน์แล้วประสบความส�าเร็จก็ต้องใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่อง Storytelling เพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้คนสนใจ รับรู้ 

และน�าไปสู่การจดจ�าเรื่องราว เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว
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สอบถามข้อมูลได้ที่ : คุณพีรพงษ์ 08-1614-2611

เฟ้นหา!! สดุยอดนวตักรรม 

ธรุกจิเอสเอม็อี 

เชิญชวนผู้ประกอบการไทยที่ธุรกิจมีนวัตกรรมโดดเด่นไม่ซ�้าใคร 

ร่วมประกวดชิงรางวัลใน 9 สาขานวัตกรรม

รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมธุรกิจบริการ  • 

รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร  • 

รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์  • 

รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์  • 

รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการออกแบบ  •

• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมการตลาด

• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

• รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

THE BEST SME THAILAND  

INNO AWARDS 2019
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