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The Future of Modern Business: 
Global Trends and What’s Next

Urbanization
	 -	สร้างโอกาสจากความเป็นเมือง		

   Urbanization “Opportunities from the Urban Sprawl” 

	 -	เทรนด์ทอล์ค	:	เมื่อเมืองขาย...	เมื่อนั้นเรามีโอกาส	

New Generation
	 -	สร้างโอกาสจากกระแสคนรุ่นใหม่	

   “NEW Gen & Explosive Business Opportunities” 
	 -	เทรนด์ทอล์ค		:	โอกาสจากเทรนด์	NEW	GEN	ปลุกผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Digital Age
	 -		สร้างโอกาสจากโลกดิจิทัล	 

    Digital World“Change , Disrupt and Digital Opportunities” 
	 -	เทรนด์ทอล์ค	:	โลกดิจิทัล...โอกาสมีอยู่ทุกที่	ทุกเวลา	

8 โอกาสและและความท้าทายที่ควรรู้ 
•  Digital Age

•  Global Knowledge Society

•  Connectivity

•  Urbanization

•  New Generation

•  Womenomics

•  Aging Society

•  World Friendly

• ภาพบรรยากาศงาน
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	 ส�ำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้	 (องค์กำรมหำชน)	 สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 หรือ	 OKMD	
มีบทบำทและหน้ำที่ในกำรพัฒนำควำมคิด	 เพิ่มควำมรู้และสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำแก่ประชำชน	 โดยผ่ำน
กระบวนกำรเรยีนรูส้ำธำรณะ	จงึได้จดังำนมหกรรมควำมรู	้(OKMD	Knowledge	Festival)	อย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่
เป็นเวทนี�ำเสนอองค์ควำมรูใ้หม่ๆ	และกิจกรรมกำรเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย	เพือ่ให้ผูเ้ข้ำร่วมงำน 
ตระหนกัถงึคณุค่ำของควำมรู	้โอกำส	ควำมคดิสร้ำงสรรค์	ทีส่ำมำรถน�ำไปใช้ในกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกจิ
และพัฒนำสังคมต่อไป

	 OKMD	เชีอ่ว่ำคนไทยมคีวำมสำมำรถไม่แพ้ชำตใิดในโลก	หำกได้มโีอกำสเข้ำใจถงึเทรนด์ต่ำงๆ	จำกกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่แล้ว	 จะสำมำรถผสมผสำนควำมรู้กับ
ภูมปัิญญำทีม่อียูน่�ำมำสร้ำงสรรค์และพัฒนำผลติภณัฑ์หรอืบรกิำรให้ประสบผลส�ำเรจ็ได้				กำรเปลีย่นแปลง
ของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีของผู้คนบนโลก	 รวมถึงประเทศไทยด้วย	 เรำใน
ฐำนะคนรุ่นใหม่ที่ต้องอำศัยอยู่กับควำมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ	ไม่ว่ำจะเป็นควำมกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีเช่ือมโยงในหลำยมติ	ิเกิดกำรกระจำยของข้อมลูข่ำวสำร	ควำมรูแ้ละนวตักรรมใหม่ๆ	โดยเฉพำะ
ในยุคสังคมดิจิทัลท่ีท�ำให้เรำสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้เพียงปลำยนิ้ว	 เปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งกำรเรียนรู้
ทุกที่ทุกเวลำ	 ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคม	 คนรุ่นใหม่เริ่มมีควำมคิดเป็นของ
ตนเองและกล้ำแสดงออกมำกข้ึน	ผูห้ญงิเริม่มบีทบำทส�ำคัญมำกขึน้ในแทบทกุวงกำร	กำรเข้ำสูส่งัคมผูสู้งอำยุ
อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้	ปัญหำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมทีท่วคีวำมรนุแรงเพิม่ขึน้	ปรำกฏกำรณ์
ดังกล่ำวส่งผลให้พฤติกรรมกำรบริโภคและไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมเปลี่ยนไป	 ซึ่งเป็นทั้งโอกำสและ
ควำมท้ำทำยที่เรำต้องเผชิญและปรับตัวให้พร้อมกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 งำนมหกรรมควำมรู้	 ครั้งที	่ 4	 (OKMD	Knowledge	Festival	2015)	ภำยใต้หัวข้อ	“Know Your 
Trends, Know Your Future : เทรนด์โลกคือโอกาส”	เพื่อน�ำเสนอองค์ควำมรู้และกรณีศึกษำให้เห็น
ถึงโอกำสที่มำพร้อมกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของโลก	 (Global	Mega	 Trends)	 เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้
เขำ้ถึงองค์ควำมรู้ในบริบทต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และกำรต่อยอดควำมคิดสรำ้งสรรค์ไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริกำร	
รวมทั้งสร้ำงแรงบันดำลใจ	 ซึ่งจะน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและต่อยอดกำรท�ำงำนได้	 	 โดยมีกิจกรรมหลักๆ	
ประกอบด้วยงำนสัมมนำ	 (Symposium)	 นิทรรศกำร	 (Exhibition)	 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร	
(Workshops)

KNOW OKMD
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โดยน�าเสนอเจาะลึก 3 เทรนด์หลัก คือ

1. Urbanization : Urban Sprawl เมือ่เมอืงขยาย เมือ่น้ันเรามีโอกาส

โอกำสที่จะเกิดขึ้นจำกกำรขยำยของตัวเมืองหลวงไปสู่หัวเมืองใหญ่ๆ	 ในระดับภูมิภำค	 ซึ่งก่อให้เกิด 
ควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมตำมมำ	 ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต	 ไลฟ์สไตล	์ และ
ควำมเป็นอยู่ในด้ำนต่ำงๆ	ของผู้คน	แล้วเรำจะสร้ำงโอกำสที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่ำงไร

2. Digital Age โลกยคุดจิทิลั โลกแห่งโอกาส

โอกำสในโลกที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลำไปกับโทรศัพท์มือถือ	อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำ่งๆ	ที่ย่อโลกใบใหญ่ลง
มำอยู่แค่ปลำยนิ้วสัมผัส	เมื่อพฤติกรรมเสพข้อมูล	กำรติดต่อสื่อสำร	กำรด�ำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจำกเดิม	เมื่อ
นั้นจึงเกิดกำรเปลี่ยนแปลง	และโอกำสก็เกิดขึ้นตำมมำ	แล้วเรำจะสร้ำงโอกำสที่เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

3. New Generation เมือ่พฤตกิรรมคนถกูแบ่งเป็น Gen (Generation) เมือ่น้ันเราเหน็โอกาส

โอกำสที่เกิดขึ้น	 เมื่อนักกำรตลำดได้แบ่งแยกคนตำมพฤติกรรม	ควำมคิด	 ทัศนคติ	 วิถีชีวิตและไลฟ์สไตล	์
มำกกว่ำแค่ช่วงอำยุ	รำยได้	อำชีพ	และเพศ	แล้วเรำจะสรำ้งโอกำสที่เกิดขึ้นได้อยำ่งไร

“โอกาสเป็นของคุณได้ ถ้ารู้ทันเทรนด์”
ร่วมกระตกุต่อมคดิกบัภาพรวมแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก 

หรอื Global Mega Trends
ทีเ่ป็นโอกาสของคนไทย พร้อมเปิดมุมมองให้คณุคว้าโอกาสทีจ่ะมาถงึ
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The  Future  of 
Modern  Business: 
Global Trends and What’s Next
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ผูอ้�านวยการ	ศนูย์บ่มเพาะ
ผูป้ระกอบการทางด้านเทคโนโลย	ี
มหาวิทยาลยันนัยาง	สาธารณรฐัสงิคโปร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฮยุ เดน็ ฮวน

เป ็นคณะกรรมกำรและสมำชิกสภำกำรเรียน
กำรสอนของมหำวิทยำลัยนันยำงเทคโนโลยี	และ

ยังด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรของคณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิ
สหพันธ์กำรตลำดแห่งเอเชียเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวำง
กลยุทธ์และกำรตลำด	เคยเป็นผู้บรรยำยที่	Sloan	School	
of	Management,	MIT	และเคยเป็นท่ีปรึกษำกิตติมศักดิ์ 
ให้กับ	 The	China	Center	 for	 the	Promotion	of	

International	Trade	เขำยังเป็นที่ปรึกษำให้กับ	ICSB	ของสิงคโปร์	โรงเรียนบริหำรและกำรจัดกำรธุรกิจ	
(ITB)	ของอินโดนีเซีย	และ	Times	Higher	Education	ของ	Times	ในอินเดีย	และยังเป็นหนึ่งในคณะกอง 
บรรณำธิกำรวำรสำรของ	International	Journal	of	Quality	Innovation	(Springer)	และ	the	Retail	
and	Marketing	Review	ในปี	ค.ศ.	2011	 เด็นได้รับรำงวัลผู้น�ำระดับโลกยอดเยี่ยมจำก	Pan	Pacific	
Business	Association	และในปี	ค.ศ.	2014	ได้รับรำงวัลจำก	The	ICSB	President	Award

กำรบรรยำยเป็นกำรน�ำเสนอในเรื่องของเทรนด์โลก	 ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปและอย่ำงไร	 เพื่อให้เกิด
แรงบันดำลใจในอนำคตและยังเป็นกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน	 เพรำะกำรเรียนรู้ไม่มี
วันสิ้นสุดไม่ว่ำคุณจะมีอำยุเท่ำใดก็ตำม	และควำมเป็นผู้ประกอบกำรก็ไม่มีข้อจ�ำกัดของอำยุ	 เพศและวัย	
ควำมเป็นผู้ประกอบกำรจะขึ้นอยู่กับกรอบแนวคิดของควำมเป็นผู้ประกอบกำร	 ไม่ว่ำจะท�ำงำนในองค์กร
ของรัฐหรือเอกชน	องค์กรกำรกุศล	หรือองค์กรอิสระทั้งหลำย	กำรพัฒนำกรอบแนวคิดของควำมเป็น 
ผู้ประกอบกำรจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ

บทสรุป
จากการบรรยายมีดังนี้
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ดร.ฮุย เด็น ฮวน	ได้กล่ำวถึงเทรนด์โลกวำ่มีผลกับโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต	โดยได้น�ำค�ำกล่ำวของ	
CEO	ของ	General	Electric	มำยกตัวอย่ำงวำ่	เมื่อ	“อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอกมำกกวำ่อัตรำ
ของกำรเปลี่ยนแปลงภำยใน	 จุดจบใกล้เข้ำมำแล้ว”(Jack	Welch,	 former	CEO,	General	Electric)	
ดงัจะเหน็ได้จำกกำรท่ีสนิค้ำบำงประเภทหำยไปจำกตลำด	ธรุกิจหรอืบรษิทับำงบรษิทัต้องปิดตัวลง	เพรำะไม่
สำมำรถรับมอืกบักำรเปล่ียนแปลงจำกภำยนอก	และไม่สำมำรถปรบัตวัให้เข้ำกบัเทรนด์ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง
ไป	เช่น	นวตักรรมด้ำนคอมพวิเตอร์ทีเ่ปลีย่นไปตลอดเวลำ	จำกเดมิกำรพมิพ์งำนจะพมิพ์จำกเครือ่งพมิพ์ดดี	
เป็นกำรใช้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบต่ำงกันออกไปตำมยุคสมัย	ซึ่งในอนำคตแป้นพิมพ์อำจจะล้ำสมัยเพรำะ
มีกำรสั่งงำนทำงเสียงมำแทนที่

	 ส�ำหรับเทรนด์ในอนำคตที่จะเกิดขึ้น	 ผู้บรรยำยได้ใช้แนวคิดจำกหนังสือ	Rethinking Marketing, 
Sustainable Marketing Enterprise in Asia ซ่ึงผู้บรรยำยได้เป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วย 
โดยมีผู้เขียนประกอบด้วย	Philip	Kotlor,	HermavanKatajaya,	Hooi	Den	Huan,	Sandra	Lui	ซึ่งได้มี
กำรแปลเป็นภำษำไทยด้วยในชื่อ	คิดใหม่ การตลาดเอเชีย

	 เมื่อพูดว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ในอนำคตคืออะไร	 ?	 เท่ำกับเรำก�ำลังจะพูดถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ของสภำพแวดล้อม	ในกำรท�ำธรุกจิต้องมกีำรคำดกำรณ์ถงึอนำคต	โดยต้ังค�ำถำมกบัตวัเรำและค�ำถำมเหล่ำ
นั้นคือ

ใครคอืลกูค้าของเรา ??? เรำไม่สำมำรถท่ีจะคำด
กำรณ์ได้ว่ำลกูค้ำของเรำคอืลกูค้ำคนเดมิ	โดยทีล่กูค้ำของ
เรำจะมกีำรเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ	เรำจะมลีกูค้ำรำย
ใหม่ๆ	ดังนั้นลูกค้ำของเรำจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ

ใครคือคูแ่ข่งของเรา ??? เพรำะคู่แข่งของเรำจะ
พยำยำมที่จะผลิตสินค้ำหรือบริกำรที่ดีกว่ำเรำออกสู่
ตลำดเพื่อให้บริกำรกับลูกค้ำของเรำ

อะไรคอืจดุแขง็ ??? (strength) และจุดอ่อน
ของเรำ(weakness)	เพรำะเรำคอืผู้ตดัสนิคณุค่ำ	(value	
decider)	 ได้แก่	 คุณค่ำที่ลูกค้ำมองหำในผลิตภัณฑ์
ของเรำ

อะไรคอืการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม ??? 
เพรำะกำรเปลีย่นแปลงสภำพแวดล้อมจะเปล่ียนคณุค่ำที่
ลูกค้ำมองหำในผลิตภัณฑ์	 (value	customer)	ซึ่งเป็น
ที่มำของกำรเปลี่ยนแปลงคุณค่ำ	

Change
(Value  Migrator)

Company
(Value  Decider)

Competitor
(Value  supplier)

Customer
(Value  Demander)

The Future of Modern Business Global Trends and What’s Next
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มีหนังสือมำกมำยหลำยเล่มที่ได้คำดกำรณ์ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของเทรนด์โลกไว้	 แต่ไม่มีเล่มใด
ที่ดีที่สุด	 จึงควรที่จะศึกษำจำกหนังสือหรือแหล่งข้อมูลหลำยๆ	 แห่งมำประกอบกัน	 โดยในหนังสือ  

No Ordinary Disruption เล่มนี้ผู้เขียนได้กลำ่วถึง Age of Urbanization, Tech-
nological Changed, Aging World และ Greater Global Connection

ได้มีกำรคำดกำรณ์ในปี	 2000	 ว่ำ	 ภำยในปี	 2025	 สำมในสี่ของประชำกรโลกจะได้รับผลกระทบ 
จำกภำวะควำมแห้งแล้งขำดแคลนน�้ำ	เช่น	จีนในขณะที่จ�ำนวนประชำกรมีเป็นจ�ำนวนมำก	คิดเป็น	22	%	
ของประชำกรโลก	แต่มนี�ำ้จดืเพยีง	8	%	จนีจงึมกีำรขยำยตวัทำงอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วกบัน�ำ้เพือ่สนองควำม
ต้องกำรเกี่ยวกับน�้ำในประเทศ	 กำรเป็นผู้ประกอบกำรต้องสำมำรถมองหำโอกำสทำงธุรกิจ	 ไม่ว่ำจะเป็น
ธุรกิจขนำดเล็กหรือขนำดใหญ่ก็ตำม

สังคมผู้สูงอำยุ	 ตัวอย่ำงของประเทศที่มีสังคมผู้สูงอำยุได้แก่	 เกำหลีใต้	 ญ่ีปุ่น	 สิงคโปร์	 ยกตัวอย่ำง 
ประเทศสงิคโปร์	เป็นประเทศทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ในเรือ่งของวยั	เพรำะมอีตัรำกำรเกดิต�ำ่กว่ำ 
อัตรำกำรตำย	 คือมีอัตรำกำรเกิดคิดเป็น	 1.2	 เปอร์เซ็นต์	 โดยอำยุที่เพิ่มมำกขึ้นจะเปลี่ยนแปลงควำม
ต้องกำรซื้อ	(demand)	ในผลิตภัณฑ์และสินค้ำต่ำงๆ	โอกำสทำงธุรกิจที่เกิดจำกสังคมผู้สูงอำยุก็จะเพิ่มขึ้น	 
ยกตัวอย่ำงประเทศจีน	 ที่มีประชำกรสูงวัยเป็นจ�ำนวนมำก	 โอกำสทำงธุรกิจด้ำนกำรรักษำพยำบำลหรือ
กำรดูแลรักษำสุขภำพก็จะมีมำกขึ้น	 รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับควำมตำยด้วย	 เนื่องจำกอำยุโดยเฉลี่ยของ
ประชำกรโลกจะเพิม่ขึน้จำกเดมิ	ในอดีตเมือ่ปี	1950	อำยเุฉลีย่ของคนจะต�ำ่กว่ำ	55	ปี	ดงันัน้หำกใครมอีำยุ
สูงถึงหกสิบปี	ก็จะจัดงำนฉลองให้กัน	ในปี	1970	เพิ่มขึ้นเป็น	66	ป	ีปี	2010	เพิ่มขึ้นเป็น	80	ปี	

	 มีเนื้อหำสรุปรูปแบบของกำรเปลี่ยนแปลงหรือ	DENTPC	Model	ไว้	6	ประกำรคือ

 การเปลีย่นแปลงด้านประชากร โดยจ�านวนประชากรจะเพ่ิมมากขึน้
 ดงันัน้โอกาสทางธรุกิจทีจ่ะเกิดขึน้จากการเพ่ิมขึน้ของจ�านวนประชากรคอือะไร
 ธรุกิจท่ีจะเติบโตได้จากการเพิม่ข้ึนของประชากร มดีงันี้ 

 Demographic

Aging Society 

1
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เปรยีบเทยีบวฎัจักรของชีวติ (Life Cycle) 
กบัวฎัจกัรของผลติภณัฑ์ (Product Life Cycle)

คอืเมือ่ผลิตภัณฑ์ถูกน�ำออกสูต่ลำด	เปรียบได้กบักำรเร่ิมต้นของวงจรชวีติผลติภณัฑ์	ระยะเวลำทีผ่่ำนไป
จะมียอดขำยเพิ่มขึ้นมำกบ้ำง	น้อยบำ้ง	เป็นกำรแสดงถึงกำรเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์นั้น	หำกผลิตภัณฑ์
ได้รับกำรยอมรับจำกตลำดเป็นอย่ำงดียอดขำยจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	 เมื่อผู้ซื้อไม่ต้องกำรผลิตภัณฑ์นั้น	
ยอดขำยจะตกต�่ำลง	 ในที่สุดผลิตภัณฑ์นั้นก็จะหำยไปจำกตลำด	 แต่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ำมำสู่ตลำดแทน
ผลิตภัณฑ์เก่ำท่ีล้ำสมัยและไม่มีผู้ต้องกำรซ้ืออีกต่อไป	 ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนหนึ่งอำจได้รับกำรตอบรับจำก
ตลำด	แต่ผลิตภัณฑ์อีกหลำยชนิดไม่สำมำรถเขำ้สู่ตลำดจนท�ำให้ลูกค้ำยอมรับได	้

	 	 	 ดังนั้นระยะเวลำที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะอยู่ในตลำดจึงไม่เท่ำกัน	 เป็นกำรแสดงให้เห็นวงจรชีวิตท่ี
สั้นหรือยำวของผลิตภัณฑ์ซึ่งคล้ำยกับวงจรชีวิตของคนเรำ	และจะเกิดวงจรชีวิตใหม่เข้ำมำแทนที่วงจรเดิม
อย่ำงนี้ต่อไปเรื่อย	ๆ	วงจรใหม่ที่เกิดขึ้นอำจจะมำจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงกวำ่	มีประสิทธิภำพดี
กว่ำ	หรือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

	 ซึ่งเรำไม่สำมำรถที่จะหำ้มควำมแก่ได	้ ธุรกิจดำ้นสุขภำพที่ดีจึงเป็นโอกำสทำงธุรกิจ	 GE	Money	 และ
สถำนีโทรทัศน์	 NBCU	 เป็นตัวอย่ำงของธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์จำกพลวัตของสังคมผู้สูงอำยุโดยมีกำร
ลงทุนในธุรกิจของสุขภำพที่ดี	ในเรื่องของกำรเงินและสถำนีโทรทัศน์	ซึ่งควำมส�ำคัญของธุรกิจดำ้นสุขภำพ
ที่ดีและกำรเงินว่ำมีควำมส�ำคัญกับสังคมผู้สูงอำยุ	ส่วนแนวคิดกำรท�ำธุรกิจสถำนีโทรทัศน์	เกิดจำกแนวคิด
ที่เรียบง่ำยคือ	คุณจะท�ำอะไรในเวลำกลำงคืนเมื่อคุณอำยุ	90	ปี	ซึ่งกลำยมำเป็นธุรกิจขนำดใหญ่ในที่สุด

พลศำสตร์ประชำกร	(Population	dynamics)	เกิดกำรขยำยตวัของสงัคมเมอืง	จ�ำนวนประชำกรของ
เมืองใหญ่จะเพิ่มมำกขึ้น	ซึ่งจะก่อให้เกิดช่องทำงธุรกิจมำกมำย	

ขัน้ทีห่นึง่ คณุเช่ือในซานตาคลอส

คณุไม่เชือ่ในซานตาคลอสอีกต่อไป

คณุคือซานตาคลอส

เมื่อเข้าสู่ขั้นสุดท้ายของชีวิต 
คณุจะดูเหมอืนซานตาคลอส

ขัน้ท่ีสอง

ขัน้ท่ีสาม

ขัน้ทีส่ี่ 

วฎัจกัรของชีวติแบ่งเป็นสีข่ัน้ คอื
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ระบบเศรษฐกิจและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของเอเชีย	 ซึ่งมีกำรคำดกำรณ์
จำก	 The	 Economist	 Intelligence	 Unit	 (EIU)	 เอเชียจะมีกำรเติบโต
ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น	 ประเทศจีนจะเกิดกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจำกควำม 
ร่วมมือของภำครัฐและเอกชน	 (PPP)	ที่ใหญ่ที่สุดของโลก	ในขณะที่อเมริกำ
ตำมมำเป็นอันดับสอง	อินเดียเป็นอันดับสำม	

 Economic

กำรเปลีย่นแปลงทำงธรรมชำตแิละทำงกำยภำพ	ภยัพบิตัทิำงธรรมชำตอิย่ำง
สึนำมิ	ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ใน	อำเจะห์	ภูเก็ต	ญี่ปุ่น	
กำรละลำยของน�ำ้แขง็จำกขัว้โลกท�ำให้เส้นทำงกำรเดนิทะเลเปลีย่นไป	ภำวะ
โลกร้อนท�ำให้เกิดควำมต้องกำรพลังงำนสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติเหล่ำน้ีสำมำรถสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจได้หำกมี
กำรคิดและพัฒนำโอกำสทำงธุรกิจ

 Natural/Physical 

ภำวะวิกฤติเกี่ยวกับน�้ำในเอเชียอำจส่งผลกระทบต่อรำคำข้ำวในตลำดโลก	 เนื่องจำกข้ำวเป็นอำหำร
หลัก	โดยมีข้อแนะน�ำให้เก็บข้ำวไว้เนื่องจำกควำมต้องกำรข้ำวจะส่งผลต่อรำคำข้ำวที่จะเพิ่มขึ้น	ประเทศที่
มีผลผลิตข้ำวอย่ำง	เวียดนำม	อินเดียและไทย	จะเกิดโอกำสทำงธุรกิจในฐำนะผู้ส่งออกข้ำว	เพรำะประเทศ
ในเอเชียบริโภคข้ำวเป็นหลัก

2
3
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ควำมเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่ผ่ำนมำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว	
ทฤษฎลี�าดบัข้ันความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow’s hierarchy of needs)

ที่ถูกน�ำเสนอโดยรูปแบบพิระมิด	ซึ่งจะแบ่งออกเป็น	
5	ชั้นครำ่วๆ	ของควำมต้องกำรต่ำงๆ	คือ

Technological

ทฤษฎขีองมำสโลว์ยงับอกด้วยว่ำ	ชัน้ควำมต้องกำรทีพ่ืน้ฐำนมำกกว่ำหรอือยูข้่ำงล่ำงของพริะมดิและ
จะต้องได้รบักำรตอบสนองก่อนท่ีบคุคลจะเกดิควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำต่อควำมต้องกำรในระดบัทีสู่งขึน้
ในปัจจุบันอำจต้องเพิ่มเรื่องของไวไฟเข้ำไปเป็นฐำนล่ำงสุด	 เพรำะผู้คนในยุคนี้ไม่สำมำรถขำดไวไฟได้	ถ้ำ
ควำมเคำรพนับถือ,	มิตรภำพและรัก	หรือควำมมั่นคงปลอดภัยขำดพร่องไป	แม้ร่ำงกำยจะไม่ได้แสดง
อำกำรใดๆ	ออกมำ	แต่บุคคลนั้นๆ	จะรู้สึกกระวนกระวำยและตึงเครียด

	 เทคโนโลยท่ีีมกีำรเปล่ียนแปลงจะมีผลต่อผลติภัณฑ์ต่ำงๆ	ตวัอย่ำงของบลิเกตส์	ทีก่ล่ำวว่ำ	ทุกๆ	สำมปี
ผลิตภัณฑ์ทุกช้ินของบริษัทจะพ้นสมัย	ซึ่งหมำยถึงกำรที่บริษัทจะต้องก�ำจัดสินค้ำของตัวเอง	 (kill	 their	
products)	เมือ่เหน็ว่ำสนิค้ำของตนเองประสบควำมส�ำเรจ็	ก่อนท่ีคูแ่ข่งจะฆ่ำสนิค้ำของเรำ	ด้วยกำรพฒันำ
สนิค้ำใหม่ๆ	ออกมำอย่ำงไม่หยดุยัง้	โดยยดึหลกั	“เปลีย่นก่อนทีจ่ะถกูเปลีย่น”เพรำะไม่มสีนิค้ำใดจะอยูค่งทน
ได้อย่ำงยำวนำน		เทคโนโลยีท่ีเปลีย่นแปลงและพฒันำอย่ำงรวดเรว็ท�ำให้ธรุกิจบำงธรุกจิประสบกบัภำวะที่
อันตรำย		เช่น	ในไต้หวันธุรกิจกำรบินภำยในประเทศก�ำลังถูกรถไฟควำมเร็วสูงเข้ำมำแทนที่		ธุรกิจรถยนต์
อำจมีคู่แข่งที่ไม่ใช่บริษัทผลิตรถยนต์ด้วยกัน	แต่อำจเป็นบริษัทด้ำนดิจิทัลเทคโนโลยี	อย่ำง	Google	หรือ	
Apple	ที่ใช้เทคโนโยลีมำช่วยในกำรขับเคลื่อนรถยนต์

	 ในอนำคต	Smart	City	จะเกิดขึ้น	โดยที่ระบบกำรท�ำงำนและกำรให้บริกำร	ทั้งเอกชนและรัฐบำล
จะเป็นระบบสมำร์ททั้งหมด	‘Smart	City’	 เป็นค�ำที่ใช้เรียกเมืองที่มีระบบสื่อสำรด้วยเทคโนโลยี	ที่ท�ำให้
คณุภำพในกำรใช้ชีวิตในเมอืงๆ	น้ันดขีึน้	ลดผลกระทบท่ีมต่ีอสิง่แวดล้อม	และลดกำรใช้พลงังำนของเมอืงลง

4
ความสมบูรณ์ของชีวิต (self-ctualization)

ความเคารพนับถือ (esteem)

มิตรภาพและความรัก (friendship and love)

ความมั่นคงปลอดภัย (security)

ความต้องการทางกายภาพ (Physiological)
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Technological

Natural/Physical 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองและด้ำนกฎหมำย	 เนื่องจำกโลกทุกวันนี้
สำมำรถเชือ่มโยงทกุอย่ำงถงึกนัได้อย่ำงรวดเรว็	กำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืง
ของประเทศหนึ่งอำจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศอื่นๆได้

Political/Legal 5
กำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมและสังคม	สำมำรถมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธรุกจิปัจจบุนั	เช่น	กำรเปลีย่นแปลงด้ำนภำษำ	จำกเดมิทีป่ระเทศในเอเชยี
อยำ่ง	อินเดีย	ฟิลิปปินส์เคยเป็นประเทศที่คนสำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้ดี

ปัจจุบันประเทศจีนก�ำลังผลิตคนที่รู้ภำษำอังกฤษให้เพิ่มมำกขึ้น	20	ล้ำนคนในแต่ละปีและในอนำคต
จีนจะกลำยเป็นประเทศที่มีคนพูดภำษำอังกฤษมำกที่สุด	 ซ่ึงหำกท�ำธุรกิจทำงด้ำนภำษำอังกฤษก็จะเป็น
โอกำสและช่องทำงทีด่	ีกระแสเกำหลทีีก่ระจำยไปทัว่โลก	กเ็ป็นตัวอย่ำงของกำรเปลีย่นแปลงทำงวฒันธรรม
ในการท�าธุรกิจไม่เพียงแต่รู้จักคู่แข่งทางธุรกิจเท่านั้น แต่จะต้องวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ และ
เทรนด์ของโลกว่ามกีารเปลีย่นแปลงเช่นไร เพือ่การปรบัเปลีย่นกรอบแนวคดิของการประกอบการเพือ่
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ และสามารถพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุด

ในขณะท่ีเกดิกระแสกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิท�ำให้องค์กรธรุกจิ	ตกอยูใ่นภำวะทีแ่ตกต่ำงกนั	ซึ่ง
สำมำรถแบ่งได้เป็น	5	ประเภท	คือ	

	 1.	Those	which	make	things	happen	องค์กรที่ท�ำให้เกิดสิ่งต่ำงๆ
	 2.	Those	who	think	they	make	things	happen	
					 				องค์กรที่คิดว่ำตนเองเป็นคนท�ำให้เกิดสิ่งต่ำงๆ
	 3.	Those	who	watch	things	happen	องค์กรที่มองดูสิ่งตำ่งๆเกิดขึ้น
	 4.	Those	who	wander	what	happen	องค์กรที่สงสัยวำ่เกิดอะไรขึ้น
	 5.	Those	who	did	not	know	anything	had		happen	องค์กรที่ไม่รู้วำ่มีอะไรเกิดขึ้น

6

การสร้างความแตกต่างของธรุกิจ ท�าได้โดย สร้างความแตกต่างในเรือ่งต่อไปนี้
คอื Product, Price, Place, Promotion และเมือ่โลกเปลีย่นตวัเราก็ต้องเปล่ียนตาม

“ถ้าไม่ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าว เราจะล้าหลังไปสองก้าว”

15



สร้างโอกาสจากความเป็นเมือง: 
Urbanization
“Opportunities from the Urban Sprawl” 
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ผู้อ�านวยการศนูย์การออกแบบและพฒันาเมอืง	
(Urban	Design	and	Development	Center	:	Uddc)	
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	และหวัหน้าโครงการฟ้ืนฟเูมอืง
อาท	ิ“ริมน�า้ยานนาวา”	และ	“กรงุเทพฯ	250”

ผศ.นิรมล กุลศรสีมบติั

ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตร	ีด้ำนกำรออกแบบ
สถำปัตยกรรม	 เกียรตินิยมจำกจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย	 และระดับปริญญำโทและปริญญำเอก	
ด้ำนกำรวำงผังเมือง	 สำขำออกแบบชุมชนเมือง	 จำก
มหำวิทยำลัยโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	หลังจำกจบกำรศึกษำ
ได้เป็นอำจำรย์ประจ�ำที่ภำคกำรวำงแผนภำคและเมือง	
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	
และได้ริเริ่มโครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูย่ำนกะดีจีน-คลองสำน	
อย่ำงมีส่วนร่วม	 ต้ังแต่ปี	 2552	 กับองค์กรในชุมชน	 เช่น	
บ้ำน	วัด	 โรงเรียน	และภำคีพัฒนำภำยนอก	อำทิ	สมำคม
สถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์	 มูลนิธิร็อคกีเฟล
เลอร์	 กรุงเทพมหำนคร	ตลอดจนหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน	 ปัจจุบัน	 ผศ.ดร.นิรมลผู ้อ�ำนวยกำรศูนย ์กำร 
ออกแบบและพัฒนำเมือง 	 (Urban	 Des ign	 and	 
Development	Center	:	Uddc)	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	
และหวัหน้ำโครงกำรฟ้ืนฟเูมอืง	อำท	ิ“รมิน�ำ้ยำนนำวำ”	และ	
“กรุงเทพฯ	250”
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ในปี 2575	กรุงเทพฯจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลง	ไม่เหมือนเดิม	 ในปีที่
กรุงเทพฯ	ครบ	250	ป	ีจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบรำง	จำกระบบเรือ	และ
ระบบล้อในอดีต	ซึ่งจะท�ำให้คนกลับเข้ำมำสู่กรุงเทพฯอีกครั้งหลังจำกที่ย้ำยไป
อยูแ่ถบชำนเมอืง		ตัง้แต่ปี	2552	เป็นต้นมำจ�ำนวนอำคำรชดุได้เพิม่มำกขึน้	โดย
มกีำรก่อสร้ำงอำคำรชดุมำกขึน้ในพืน้ทีต่ำมแนวสำยทำง	ซ่ึงเป็นเทรนด์ทีด่�ำเนนิ
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน						

	 กำรลงทุนจะเกิดประโยชน์	จะต้องมีกำรฟื้นฟูกำยภำพเมือง	และส่งเสริม 
กำรเปลี่ยนแปลง	กำรฟื้นฟูเมือง	คือ	 โอกำสในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพเพื่อให้เกิดดุลยภำพอยำ่งมีคุณภำพ

	 ส�ำหรับควำมหนำแน่นของประชำกรในบำงพื้นที่มีประชำกรลดลงอย่ำง
ต่อเนื่อง	 ในย่ำนเมืองช้ันใน	และประชำกรสูงวัยเพ่ิมขึ้นในย่ำนน้ี	ควำมส�ำคัญ
ของเมืองชั้นใน	จะมีกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินอยำ่งเข้มข้น	ท�ำให้เกิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์	กำรฟื้นฟูเมืองสำมำรถด�ำเนินกำรได้หลำยวิธี	ทั้งโดยกำรอนุรักษ	์
กำรบรูณะปรบัปรงุ	และกำรก่อสร้ำงขึน้ใหม่เพือ่ทดแทนพืน้ทีท่ีส่ภำพแออดัและ
เสือ่มโทรมในรปูแบบต่ำงๆ	ทัง้โครงกำรขนำดใหญ่หรอืเลก็	ด�ำเนนิกำรโดยภำครฐั 
เอกชน	หรือร่วมทุน	และเน้นกำรฟื้นฟูเฉพำะด้ำนกำยภำพหรือครอบคลุม
ถึงด้ำนเศรษฐกิจสังคม	ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกำรฟื้นฟูเมืองจึงมีอยู่มำกมำย	
ตั้งแต่ประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมือง	กำรบริหำรจัดกำร	ไปจนถึงเรื่อง
สุนทรียภำพของเมือง

 ผลจากการศึกษาการพัฒนาเมืองได้แก่
	 1.	10	เทรนด์	8	ย่ำน
	 2.	ผังยุทธศำสตร์เพื่อกำรฟื้นฟูเมืองชั้นใน
	 3.	พื้นที่ศักยภำพแห่งอื่นในกำรฟื้นฟูเมือง

Urbanization “Opportunities from the Urban Sprawl” 
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1. ชีวิตเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา 
(Ubiquitous life) การเรียนรู้ 
ได้จากทุกที่และทุกเวลา สู่ยุค
ดิจิทัล

เทรนด์การใช้ชีวิตเมือง10

2. รางเชื่อมเมือง (Connected 
track) ระบบรางจะผนวกกับ
ระบบชนส่งรอง เช่น มอเตอร์ไซต์ 
เรือ ใช้ one pass ticket

3. อิสระแห่งการท�งาน
(Freedom of Work) 
ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่กบัวถิที�งาน
แบบธุรกิจใหญ่กลางใจเมอืง

4. การบริการสาธารณะที่
สะดวก (Convenient Public 
service)

5. บูรณะการของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม (Integrated 
Cultural Tourism)

6. อตุสาหกรรมใหม่กลางเมอืง 
(New urban industries) 7. แหล่งพลังงานหลากหลายที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Diversified 
environmental-friendly  
energy sources)

8. การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
พื้นที่รองรับโครงสร้างประชากร  
กทม. ใหม่ (Land & Space for  
New Bangkokian)

9. ความปกติใหม่ของ
ชีวิตคนเมือง (Urbanite’s 
New Normal)

10. การพัฒนาอย่างทั่วถึง 
(Inclusive development)
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8 ย่านใหม่จะเกดิในย่านเก่า 
ได้แก่ 4 ย่านเดมิ + 4 ย่านใหม่

 ย่านใหม่ ได้แก่
1. ย่านสร้างสรรค์ เป็นย่านเก่าที่ได้รับ

การขับเคลื่อนใหม่ด้วยกลุ่มด้านศิลปะ 
ออกแบบ ดนตรี วรรณกรรมและการแสดง

2. ย่านนานาชาติ จากการรวมตัวของ
ประชากรต่างด้าว ที่อพยพมากขึ้น

3. ย่านการผลิตใหม่ แนวโน้มเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว

4. ย่านอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย ICT

 ย่านเดิม ได้แก่
1. ประวัติศาสตร์
2. พานิชยกรรม
3. ย่านสถานราชการ
4. ย่านที่อยู่อาศัย

โดยจะเกิดควำมหลำกหลำยในเรื่องของยำ่นอำคำร	และคน	ในระดับ	alpha	diversity	
ควำมหลำกหลำยระดบัย่ำน,	beta	diversity	ควำมหลำกหลำยระหว่ำงย่ำนและ	gamma	diversity	
ควำมหลำกหลำยของเมือง	ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงควำมหลำกหลำยเข้ำด้วยกัน	เพื่อให้พลวัตเพิ่มขึ้น
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กลุม่พืน้ทีเ่มืองชัน้ใน แบ่งเป็น

1. ประวัติศาสตร์รัตนโกลินทร์
2. ประวัติศาสตร์ธนบุรี
3. ศูนย์กลางพานิชยกรรม ปทุมวัน บางรัก
4. ที่อยู่อาศัย ยานาวา บางคอแหลม 
5. ศูนย์กลางพานิชยกรรม ตากสิน
6. ย่านราชการและที่อยู่อาศัย ดุสิต พญาไท
7. ที่อยู่อาศัย จรัลสนิทวงศ์

กำรฟื้นฟูในแต่ละย่ำนจะมีกำรเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว	 เชื่อมต่อย่ำน	ท�ำทำงเดินริมน�้ำ	กำรท�ำอำคำรให้
สวยงำม	 	กำรท�ำทำงจักรยำน	ซึ่งจะมีกำรพัฒนำให้เกิดควำมเชื่อมโยงโดยคงบรรยำกำศเดิมไว้	 
โดยกำรรักษำสมดุลของกำรอนุรักษ์และพัฒนำ	และกำรเชื่อมโยงให้เชื่อมต่อกัน

ซึ่งรำยละเอียดของกำรพัฒนำในแต่ละยำ่นหรือแต่ละพื้นที่
สำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ที่	
www.uddc.net

ปทุมวัน

ธนบุรี
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เทรนด์ทอล์ค เรื่อง 
เมื่อเมืองขยาย... เมื่อนั้นเรามีโอกาส
Success   Stories : 
Urbanism & Opportunities from the urban Sprawl
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เทรนด์ทอล์ค เรื่อง 
เมื่อเมืองขยาย... เมื่อนั้นเรามีโอกาส

โดย
• คุณยหิวา อรรถเวทยวรวฒุ ิผูร่้วมก่อตัง้และผูจ้ดัการ One day | Pause & Forward   

  ธรุกจิ Co - working Space และทีพ่กัประเภทโฮสเทล (Hostel)

• คุณเบญจพร การณุกรสกุล ผูก่้อต้ัง Absolute Fit Food ธรุกิจ Delivery 

  อาหารเพือ่สุขภาพ และผูอ้�านวยการบรหิาร กลุม่บรษิทั แอ็บโซลทู โยคะ

• ว่าทีร้่อยตรีมนตร ีฉนัทะยิง่ยง ผูร่้วมก่อตัง้ BikeXenger เเมสเซนเจอร์สีเขียว 

  บรกิารรบัส่งเอกสารในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล
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คุณยิหวา อรรถเวทยวรวุฒิ 

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี	 คณะ
นิเทศศำสตร์	 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ	

สำขำกำรโฆษณำ	 และปริญญำโท	 คณะ
นิติศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	หลักสูตร
กฎหมำยเศรษฐกิจ	 ในปี	 2544	 ได้เปิดธุรกิจ	
เซอร์วิสอพำร์ตเม้นท	์7	ชั้น	ในซอยสุขุมวิท	31	
ชื่อ	AVORA31	RESIDENCE	และคำเฟ่บำร์	ชื่อ	
WONDERWALL	THE	KAFEBAR

    ในปี 2556	 ได้เริ่มโครงกำรและด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดกำรของ	 วินเดย์	สุขุมวิท	26	ประกอบด้วย 
Oneday	Pause	And	Forward	 โฮสเทล	และ	Co-Workong	Space	ร้ำนอำหำร	One	Day	At	 
A	 Time	 และ	 Casa	 Lapin	 X26	 โครงการ Oneday สร้างข้ึนภายใต้แนวคิด “Co Work  
– Living Place” จุดประสงค์ของโครงการคือ การตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ที่ต้องการ
ความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน โดยใช้หลักการว่า ในหนึ่งวันของคนเรานั้น
ต้องประกอบไปด้วย การหลับพักผ่อนที่เพียงพอ การรับประทานอาหารที่ดี และการท�างานให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ ซึง่โครงการ ONEDAY สามารถตอบโจทย์ลกูค้าได้อย่างสมบรูณ์แบบในสถานทีเ่ดยีว

	 คุณนอยเริ่มต้นธุรกิจ	Co-Working	Space	ด้วยกำรร่วมหุ้นกับเพื่อนที่ท�ำคำเฟ่	ที่เป็น	Flagship	store	
ส่วนตัวเองมี	Service	apartment	โดยกำรน�ำคลังสินค้ำเก่ำที่มีกำรเปลี่ยนมือและเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
หลำยครั้งมำท�ำเป็นธุรกิจ	Co-Working	Space	เนื่องจำกผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นนักออกแบบจึงมีแนวคิดใน
กำรน�ำที่ร้ำนที่มีอยู่	มำปรับปรุงให้สวยงำม	ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมสวยงำมในละแวกซอยสุขุมวิท	26	ซึ่งเป็น
ซอยที่ใช้เป็นทำงลัด	และเป็นซอยที่เงียบ	โดยจะเกิดกำรพัฒนำในอนำคต
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คุณยิหวา อรรถเวทยวรวุฒิ 
ในการก�าหนดราคาของสินค้ำ

และบริกำร	จะใช้วิธีเปรียบเทียบจำก
ธุรกิจประเภทเดียวกัน	แล้วน�ำมำศึกษำ
ถึงควำมเหมำะสม	ซึ่งกำรก�ำหนดรำคำ	
ตำมธรรมชำติของธุรกิจไม่ควรสูงหรือ
ต�่ำเกินไป	กำรก�ำหนดรำคำท�ำได้โดย

กำรน�ำรำคำจำกธุรกิจประเภทเดียวกันและหลำยๆ	ตัว	 ได้แก่	รำ้นอำหำร	Co-Working	Space	โฮสเทล	
คำเฟ่	มำจัดรำคำ	หรือท�ำกำรตลำด	โดยใช้เวลำประมำณหนึ่งปีจึงจะก�ำหนดรำคำได้ลงตัว	แต่หำกมีปัจจัย
จำกภำยนอก	ก็ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

ส�ำหรับโอกำสทำงธุรกิจเม่ือมีกำรขยำยตัวของเมือง	 ก็คือกำรขยำยชุมชนเล็กๆ	ให้ดีขึ้น	มีกำรพัฒนำ
และท�ำให้เกิดศักยภำพต่อชุมชนน้ัน	ๆ	รวมถึงกำรเชื่อมโยงธุรกิจเก่ำและใหม่เข้ำด้วยกัน	เนื่องจำกธุรกิจ
ใหม่จะเติบโตยำก	แต่กำรเชื่อมโยงธุรกิจทั้งเก่ำและใหม่เข้ำด้วยกันจะเกิดกำรพัฒนำที่แข็งแรง	และเติบโต
พัฒนำไปด้วยกัน

	 ในกำรวำงแผนธรุกจิประเภททีพ่กัและท่องเทีย่ว	จะต้องมกีำรวำงแผนแบบปีต่อปี	เนือ่งจำกสถำนกำรณ์
ควำมไม่แน่นอนในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือกำรควบคุม	จะต้องมีกำรประเมินสถำนกำรณ์และปรับ
แผนอยู่ตลอดเวลำ	ส่งเสริมและพัฒนำทีมงำนให้เป็นทีมที่มีควำมแข็งแรง	ซึ่งในอนำคตจะขยำยธุรกิจเป็น
บริษัทที่ปรึกษำ

	 เมื่อเริ่มต้นท�ำธุรกิจทุกคนจะต้องเจอกับปัญหำ	ส�ำหรับปัญหำที่พบแบ่งได้เป็น	ปัญหำที่จัดกำรได้และ
ปัญหำภำยนอกที่แก้ไขไม่ได้	ส�ำหรับปัญหำภำยในที่แก้ไขได้	ได้แก่	ปัญหำด้ำนบุคลำกร	กำรแก้ไขก็คือ	ท�ำ
สิง่ท่ีผดิให้ถกูต้องโดยกำรพฒันำคน	และให้คนทีถ่กูต้องอยูก่บัเรำ	ส่วนปัญหำภำยนอกทีแ่ก้ไขไม่ได้	เนือ่งจำก
อยู่เหนือกำรควบคุม	เมื่อเกิดปัญหำใช้วิธีสร้ำงรำยได้หรือสรำ้งแบรนด	์โดยรอจังหวะเมื่อโอกำสมำถึง	เช่น	
ในขณะที่ไม่สำมำรถท�ำรำยได้ก็ถือโอกำสในกำรสรำ้งแบรนด์	เพื่อรอจังหวะที่จะท�ำรำยได้ในอนำคต

แนวคิดของ Co- Working Space คือการที่คนจะสามารถใช้ชีวิตใน
หนึ่งวันได้อย่างครบถ้วนในสถานที่เดียวตั้งแต่การท�างาน 

การทานอาหารและพักผ่อนนอนหลับ
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คุณเบญจพร การุณกรสกลุ 

ส� ำ เร็ จ ก ำ รศึ กษำ ระดั บปริญญำตร	ี
สำขำกำรตลำด	ที่มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

(เอแบค)	ปรญิญำโทด้ำนกำรเงินที่	Georgetown 
Univers i ty , 	 WashingtonD.C. 	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	 เคยท�ำงำนในธุรกิจกำรธนำคำรใน
ต�ำแหน่ง	Investment	Banker	ทั้งในประเทศไทย	
สิงคโปร์	ซิดนีย์	ฮ่องกง	

ในปี 2545	 คุณเบญตัดสินใจท�ำตำมควำม
ชื่นชอบของเธอในด้ำนกำรฝึกโยคะ	และได้เปิด	
Absolute	 Yoga	 สตูดิโอโยคะร้อนขึ้นเป็นที่
แรกในประเทศไทย	 และเป็นเสมือนท่ีที่สองใน
เอเชีย	ด้วยวิสัยทัศน์ของเธอ	Absolute	Yoga	ได้
ขยำยสำขำถึง	 8	 แห่งในประเทศไทย	 คุณเบญ 
เป็นผู้ริเริ่มน�ำเทรนด์กำรออกก�ำลังกำยแบบใหม่

เข ้ำมำสู ่ตลำดประเทศไทย	 ในปี	 2551	 ได ้เป ิดตัว	 Absolute	 Sanctuary	 พรีเ ม่ียมดีท็อกซ  ์
และโยคะรีสอร์ทที่สมุย	สองปีต่อมำเปิดตัว	Absolute	Pilates กำรออกก�ำลังกำยรูปแบบใหม่ที่เรียกว่ำ	
Pilates	Reformer	และในปี 2556 คุณเบญได้สร้างความตื่นเต้นกับการเปิดตัวธุรกิจแนวใหม่ คือ 
Absolute Fit Food น�าเสนออาหารเพ่ือสุขภาพระดับกรูเม่ร์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคน
รกัสขุภาพ ทีร่วมทัง้การออกก�าลงักายและการรบัประทานอาหารเข้าไว้ด้วยกนัทีแ่รกทีเ่ดยีวในประเทศไทย

	 คุณเบญเริ่มธุรกิจ	Absolute	Fit	Food	เพื่อตอบโจทย์ของกำรมีสุขภำพที่ดี	ซึ่งต้องเริ่มจำกลักษณะ
นิสัยของกำรกิน	ได้แก่	กำรกินอำหำรที่ดีต่อสุขภำพในแต่ละวันหรือแต่ละม้ือ	ซึ่งบำงครั้งไม่สะดวกกับคน
รักสุขภำพ	เนื่องจำกข้อจ�ำกัดด้ำนเวลำหรือเกียจครำ้นที่จะท�ำ	 	คุณเบญเริ่มธุรกิจจัดอำหำรสุขภำพพร้อม
ส่งถึงท่ี	เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้กบักลุม่เป้ำหมำยคนรกัสขุภำพ	ภำยใต้แนวคดิ	อำหำรสขุภำพทีม่รีสชำติ
อร่อย	เนื่องจำกคนทั่วไปมักมีทัศนคติต่ออำหำรสุขภำพว่ำไม่น่ำกินและไม่อร่อย	
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คณุเบญจพร การุณกรสกลุ 

แนวคดิอาหารสขุภาพทีอ่ร่อย	ต้องเริม่จำกต้นตอหรอืวัตถดิุบทีใ่ช้ในกำรปรุง	โดยใช้วตัถุดบิชัน้ด	ี
ไม่มสีำรปนเป้ือน	สำรกนับดู	มีแอนตีอ๊้อกซเิดนท์	และกำรใช้ของทดแทน	เพือ่ท�ำให้เมนอูำหำรปกตทิัว่ไป
เป็นอำหำรเพือ่สขุภำพ	โดยวตัถดุบิเหล่ำนีจ้ะให้ปรมิำนแคลอรี	่คลอเรสเตอรอล	และไขมนัต�ำ่	เช่น	ข้ำวมนั
ไก่	ใช้เนือ้ไก่ไม่มหีนงั	ทีใ่ช้น�ำ้มนัพชืแทนไขมนัจำกไก่	แกงเขยีวหวำนปลำแซลมอน	ใช้กะทเิลก็น้อยกบันม 
ถ่ัวเหลืองแทนไขมันจำกกะทิ	 เป็นต้น	นอกจำกน้ีอำหำรจะได้รับกำรจัดแต่งให้น่ำรับประทำนอีกด้วย	
ปัจจุบันมีรำยกำรอำหำรให้เลือกถึง	300	ชนิด	จำกเดิม	80	ชนิด

ส�ำหรบักำรก�ำหนดรำคำ	จะใช้ก�ำหนดจำกค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ	ทีเ่กิดขึน้	margin	35%-70%	กำรเปรยีบเทยีบ 
รำคำจำกธุรกิจประเภทเดียวกัน	ควำมได้เปรียบของสินค้ำที่ท�ำให้ลูกค้ำยอมจ่ำย	 ซ่ึงแม้รำคำจะสูงกว่ำ
อำหำรท่ัวไปในประเภทเดียวกัน	แต่สิ่งที่ลูกค้ำจะได้รบัคอืกำรมีสขุภำพทีด่ตีอบแทน	ในกำรก�ำหนดรำคำ
สนิค้ำจะใช้เวลำประมำณหกเดอืน

	 ส�ำหรับโอกำสทำงธุรกิจกับกำรขยำยตัวของเมืองก็คือ	กำรขยำยตัวของเมืองท�ำให้วิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนไป	สินค้ำและบริกำรต้องสำมำรถเขำถึงกลุ่มเป้ำหมำย	 เพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับ 
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นคนรักสุขภำพ	โดยน�ำควำมชอบส่วนตัวมำเป็นแนวคิดเพื่อเริ่มธุรกิจนี้

	 ในอนำคตจะขยำยธุรกิจให้มำกขึ้น	 เพรำะอำหำรเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องกิน	และกินอย่ำงไรเพื่อให้ได้
สุขภำพที่ดีตำมมำ	โดยจะขยำยธุรกิจอำหำรเพ่ือเด็กและผู้สูงอำยุในอนำคต	โดยเน้นที่ธุรกิจพร้อมกิน	
(Ready	to	eat)	

ในเรือ่งของปัญหาทีพ่บทัว่ไปคือเรือ่ง
ของคน และความท้าทายในเรือ่งต่อไปน้ี

1.	 กำรเปลี่ยนมุมมองของคนให้คิดให้ได้ว่ำอำหำร
สุขภำพเป็นอำหำรทีอ่ร่อย

2.	 กำรท�ำธุรกิจอำหำรให้กับคนไทย	 ซึ่งเมืองไทย
เป็นที่ที่สำมำรถหำของกินได้ง ่ำย	 ส�ำหรับอำหำร
ประเภทเดียวกันที่สำมำรถหำซื้อได้อย่ำงง่ำยๆทั่วไป 
ผิดกับอเมริกำที่คู่แข่งคืออำหำรแช่แข็ง	ควำมท้ำทำย
คือ	กำรท�ำให้ผู้บริโภครู้ว่ำอำหำรของเรำดีต่อสุขภำพ 
เหนอือำหำรทีม่ขีำยอยูท่ัว่ไป

3.	กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสินค้ำว่ำอำหำรประเภทใดมี
ประโยชน์อย่ำงไรต่อสขุภำพ
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ว่าทีร้่อยตรมีนตร ีฉนัทะยิง่ยง

จบกำรศึกษำปริญญำตรีและโท	 วิศวกรรมกำร
ผลิตจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ	

พระนครเหนือ	ท�ำงำนเป็นวิศวกรโรงงำน	 ในปี	2548	 ได้
กลับมำท�ำงำนในเขตกรุงเทพฯ	 เน่ืองจำกรักกำรขี่จักรยำน	
จึงเร่ิมต้นใช้จักรยำนอย่ำงจริงจัง	 เพ่ือใช้ในกำรเดินทำงใน
กรุงเทพฯ	และเพื่อกำรออกก�ำลังกำย	โดยในปี	2552	ได้ตั้ง
กลุ่มจักรยำนกับเพื่อนๆ	ในชื่อว่ำ	จำมจุรีแสควร์ทีม

ในปี 2554	ได้ก่อตัง้กจิกำรเพือ่สงัคมชือ่	BikeXenger 
ซึ่งเป็นธุรกิจ	 รับ–ส่งเอกสำรด้วยจักรยำนในปี	 2556	จึงได้ 
จดตั้งเป็นนิติบุคคลและด�ำเนินกิจกำรจนถึงปัจจุบัน

	 คุณมนตรีเริ่มธุรกิจจำกแนวคิดของกำรลดปัญหำควำมแออัดในสังคม	 เนื่องจำกมีประสบกำรณ์จำกใน
เร่ืองของกำรเดินทำงในกรุงเทพฯ	ที่ต้องใช้เวลำนำนเน่ืองจำกรถติด	เพรำะมีปริมำณกำรใช้รถท่ีหนำแน่น	
จึงเลิกใช้รถและหันมำใช้จักรยำนในกำรเดินทำง	เพื่อลดภำวะควำมแออัด	โดยเริ่มจำกตนเองและเริ่มตั้ง
กลุ่มคนรักกำรปั่นจักรยำน	จนมำเป็นรูปแบบของกำรรับ-ส่ง	สินค้ำ	และให้บริกำรตำ่งๆ	เช่น
 
	 กำรจองตัว๋ต่ำงๆ	จองควิโรงพยำบำลหรอืบรกิำรอืน่ๆ	ทีถ่กูกฎหมำยและเป็นควำมต้องกำรของลกูค้ำ	เพ่ือ
ตอบสนองลูกค้ำ	โดยกำรใช้จักรยำนเป็นพำหนะ	ภำยใต้แนวคิดเพื่อสังคม	ธุรกิจและสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบันมี
ทีมงำน	Full	time	3	คน	และ	Part	time	3	คน
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ในการให้บริการจะรบัค�ำสัง่จำกลกูค้ำผ่ำนระบบข้อควำมทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดควำมชดัเจน	
และมีหลักฐำนในกำรรับค�ำสั่งจำกลูกค้ำ	มีกำรจัดท�ำข้อมูลเส้นทำงที่จะท�ำให้สำมำรถเดิน
ทำงได้อย่ำงรวดเร็ว	ลดเวลำในกำรเดินทำง	และจักรยำนก็มีควำมคล่องตัวในกำรเดินทำง	ที่
สำมำรถเข้ำสู่เส้นทำงลัดต่ำงๆ	ได้ดีกว่ำพำหนะอื่นๆ	รวมถึงกำรให้บริกำรที่เหนือชั้นในทุกๆ
ด้ำน	บวกกับประสบกำรณ์และควำมรู้ที่จะท�ำให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้
ได้อยำ่งดีที่สุดในทุกควำมต้องกำร

กำรก�ำหนดรำคำของกำรให้บริกำรจะก�ำหนดรำคำโดยใช้เขตพื้นที่เป็นตัวก�ำหนด	 เริ่ม
จำกเขตสำทร	และเพิม่รำคำออกไปตำมเขต	เริม่จำกหนึง่ร้อยบำทและเพ่ิมครัง้ละห้ำสบิบำท 
ส�ำหรับรำยบุคคล	ส�ำหรับบริษัทจะคิดสำมสิบบำท	เนื่องจำกมีปริมำณกำรใช้บริกำรที่บ่อย
ครั้งกว่ำ

ในอนาคตมแีนวคดิทีจ่ะน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการท�าธรุกิจให้มปีระสทิธภิาพ 

เพราะเชือ่ว่าธุรกจินี ้เป็นธรุกิจทีม่คีวามมัน่คงและเตบิโตได้ในอนาคต 
   
	 ส�ำหรับปัญหำที่พบคือ	ควำมผิดพลำดอันเกิดจำกกำรสื่อสำร	 เช่น	กำรแจ้งที่อยู่	หรือ
รำยละเอียดผิด	หำกเป็นควำมผิดพลำดที่เกิดจำกลูกค้ำต้องมีกำรแก้ไขให้ชัดเจนก่อนเริ่ม
ปฏบัิตงิำน	ปัญหำกำรสร้ำงควำมเช่ือใจและมัน่ใจให้กบัลกูค้ำต้องมกีำรท�ำควำมรูจ้กักับผูว่้ำจ้ำง
เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ	และต้องมีหลักฐำนในกำรปฏิบัติงำนทุกครั้ง	กรณีท่ีสินค้ำมีมูลค่ำสูง	
อำจมีกำรท�ำประกันให้กับลูกค้ำ
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การสร้างโอกาส
จากกระแสคนรุ่นใหม่

NEW Gen 
& Explosive Business Opportunities
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กรรมการผู้จดัการศนูย์	C	asean

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.การด ีเลยีวไพโรจน์ 

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู ้จัดกำรศูนย์	
C	asean	โดยมพัีนธกิจหลัก	คอืกำรสร้ำงควำมร่วมมอื

ในกลุ่มภำคเอกชน	คนรุ่นใหม่	และในกลุ่มผู้ประกอบกำร
รุ่นใหม่ในอำเซียน	 เพื่อให้เกิดกำรรวมตัวกันเป็นประชำคม
อำเซียนอยำ่งยั่งยืน	

นอกจากงานด้ำนวิชำกำรแล้ว	 ปัจจุบันยังเป็น 
ผู้เขียนในคอลัมน์	 Creativity	Hunter	 ในหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจ	คอลัมน์	AEC	Move	ในนิตยสำรชี้ช่องรวย		
เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร	CEO	Vision	และรำยกำรข่ำวเข้ม
ประเด็นอำเซียนทำงคลื่นควำมคิด	FM	96.5	และผู้ด�ำเนิน
รำยกำรและนักวิเครำะห์ข้อมูลสำรคดี	ASEAN	Beyond	
2015	ทำง	TPBS

	 ดร.กำรดี	 ส�ำเร็จกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรนำนำชำติ	 สำขำวิศวกรรม	 อุตสำหกำรจำก
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	M.S.	 Industrial	Engineering	
และ	Ph.D.	 Industrial	Engineering	จำก	University	of	
Wisconsin	–	Madison	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
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เรื่องของเทรนด์เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลาและอย่างรวดเร็ว 

ไม่ว่ำจะเป็นเทรนด์ใหญ่หรอืเทรนด์เลก็ๆ	ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส�ำคญั	กำรบรรยำยในครัง้นีจ้ะ 
ตั้งอยู่บนประสบกำรณ์ของผู้บรรยำย	ที่อยู่ในครอบครัวท่ีประกอบไปด้วยบุคคล	4	Gen	 (Generation)	
กำรแบ่งกลุ่มของคนตำมเจเนอเรชั่น	จะแบ่งตำมช่วงปีเกิด	ได้แก่	Baby	Boomer,	Gen	X,	Gen	Y	และ	
Gen	C	หรือ	Millennium	ซึ่งแต่ละ	Gen	จะมีรสนิยมและควำมแตกตำ่งกันในแต่ละรุ่น	ในเรื่องดังต่อไปนี้

• ในเรื่องของอำหำรรุ่นเบบี้บูมเมอร์จะมีควำมละเมียดละไมในเรื่องอำหำรมำกกวำ่รุ่นอื่น	
• ในเรื่องกำรสื่อสำรมีกำรใช้ไลน์ในกำรส่งข้อควำม	กำรใช้สติ๊กเกอร์	และภำษำที่ใช้ซึ่งจะมีกำร 

ปรับตัวเขำ้หำกันในแต่ละรุ่น
• ในเรื่องของส่ิงของเครื่องใช้	ซึ่งรุ่นใหม่จะเคยชินกับสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน	 เช่น	 

กำรส่งโปสกำร์ด	กำรใช้โทรศัพท์บ้ำน	เป็นต้น
• กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	คนรุ่นใหม่จะสำมำรถคุ้นเคยและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	ได้อยำ่ง

						รวดเร็ว	ในขณะที่รุ่นเกำ่ต้องใช้เวลำในกำรเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มำกกว่ำ

การท�างานกบัคนรุน่ใหม่ต้องมีการปรบัแนวคดิจากเดิม ต้องเข้าใจว่าคนรุน่ใหม่มกีารเรยีน
รู้สิง่ต่างๆ นอกเหนือไปจากการเรยีนในห้องเรยีนเพยีงอย่างเดยีว มคีวามคดิเป็นของตวัเอง  
มคีวามสามารถในแต่ละด้านทีแ่ตกต่างกันออกไป และค้นหาจดุเด่นของคนรุ่นใหม่ให้เจอ

	 ในแง่กำรตลำดคนรุ่นใหม่ใน	Gen	Y,	Gen	Me,	Gen	z	 ถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ของตลำดโลก	
นอกจำก	Gen	ต่ำงๆ	ท่ีแบ่งตำมปีเกดิแล้ว	ยงัม	ีGen	A	หรอื	Generation	of	Asia	หรอืทีใ่กล้ตวัคอื	Gen	Asian	
(Generation	of	ASIAN)	ที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีควำมเหมือนและคลำ้ยคลึงกันมำก	ที่ก�ำลังจะเข้ำมำใน
อนำคต

 ส�าหรับเทรนด์ที่เกี่ยวกับ New Gen ในปัจจุบัน คือ ก�าลังเริ่มต้นการสิ้นสุดของพรหมแดนระหว่าง
แต่ละรุ่น แม้ว่าในแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกัน แต่ความต้องการในการใช้หรือการส่ือสาร และ
วัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่จะมีความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกันมากขึ้น

	 ควำมท้ำทำยที่เกิดขึ้นในเรื่องของ	Gen	คือ	กำรที่องค์กรขนำดใหญ่มีคนทั้ง	5	รุ่น	ท�ำงำนด้วยกัน	ได้แก	่
Gen	Y,	ME,	Z,	A	และ	Millennial	ซึ่งไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นล�ำดับขั้นวำ่	รุ่นใหญ่หรืออำยุมำกจะต้องเป็น 
ผู้บริหำร	แต่จะมีกำรผสมผสำนระหว่ำงอำยุที่แตกต่ำงกันออกไป	นอกจำกนี้ช่วงปีเกิดจะไม่ได้เป็นตัวแบ่ง
รุ่นอีกต่อไป	แต่ขึ้นอยู่กับว่ำจะเลือกเป็นคนรุ่นใหม่หรือไม	่แม้ว่ำจะมีอำยุมำกเพียงใดก็ตำม

NEW GEN Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend
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หลักการ 6 ข้อในเรื่องของ Gen คือ

1. Year of Birth ≠ Principle of  Attitude and Behavior ปีที่เกิดจะไม่ใช่
หลักคิดหรือเหตุผลที่จะสะท้อนในเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น	แต่ผู้ที่มีควำม
กระตือรือร้น	เรียนรู	้มีควำมสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับเทคโนโลยี	คือ	รุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้น	คนที่
สำมำรถน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท�ำงำน	คนที่จะเลือกทำงเดินชีวิตของตนเอง	คนวัยเกษียณ
ที่คิดว่ำเป็นวัยเริ่มต้นของกำรค้นหำสิ่งใหม่ๆ

2. Rethinking conventional Theories กำรเปลี่ยนควำมคิดในเรื่องของ 
แนวคิดเก่ำๆ	เช่น	แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอำยุแบบเดิมๆ	โดยที่ในสังคมของผู้สูงอำยุสมัยใหม่	จะ
เป็นคนท่ีสำมำรถท�ำอะไรได้หลำยอย่ำง	เพรำะมปีระสบกำรณ์	มีเงนิทีส่ะสมไว้และมกี�ำลงัซือ้สงู

3. Ministry of Education> Ministry of  Human Competitiveness กำร
ศกึษำคือกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถของมนษุย์	กำรเรยีนรู้จงึไม่จ�ำกดัอยูท่ีใ่นสถำนศกึษำเท่ำนัน้	
แต่ยังมีช่องทำงมำกมำยที่จะใช้เป็นช่องทำงของกำรเรียนรู้

4. Life Hacking. And It is not just about shortcut โดยที่คนรุ่นใหม่จะม	ี 
Principle	of	life	hacking	อยู่เยอะ	คอืมคีวำมกล้ำทีจ่ะทะลเุข้ำไปหำควำมส�ำเรจ็	โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นไปตำมล�ำดับขั้นตอน

5. Cooperate – No more cubical nation	หมดยุคส�ำหรับกำรน�ำคนรุ่นใหม่ไป
ใส่ในกล่องสี่เหลี่ยม	 เพรำะคนรุ่นใหม่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	และไม่ได้ท�ำงำนเพื่อเงินเพียง 
อย่ำงเดียว	แต่ต้องกำรควำมหมำยว่ำท�ำงำนเพื่ออะไร	ให้อะไรกับสังคม	มีควำมเป็นผู้ประกอบ
กำรภำยในโดยมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรท�ำงำน

6. Rethinking the roles of Government ควำมต้องกำรของคนรุ ่นใหม	่ 
ไม่ต้องกำรอยูภ่ำยใต้กฎระเบียบทีม่ำกเกนิไป	ซ่ึงปัจจบัุนรฐับำลแต่ละประเทศจะออกกฎหมำย
ใหม่	ขึ้นมำเรื่อยๆ	ทุกครั้งที่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น	เพื่อให้สำมำรถป้องกันกำรกระท�ำผิด	ซึ่งในบริษัท
ใหญ่มักจะมีกฎระเบียบที่มำกมำย	 เพื่อแยกแยะกำรแข่งขันของคนตัวเล็กๆ	ออกไปได้	 ซึ่ง
ในควำมเป็นจริงก็คือ	คนไม่ต้องกำรกฎหมำย	 ไม่ต้องกำรให้ใครมำควบคุม	แต่ต้องกำรที่จะ
ควบคุมตัวเอง	รัฐบำลจึงควรที่จะลดกฎระเบียบให้น้อยลง	 โดยปัจจุบันกำรท�ำธุรกิจจะใช้วิธี
ระดมทุนมำกขึ้น	

Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend

33



ที่มำ	:	ซีรีส์ควำมรู้	The	Opportunity	:	ส่อง	โอกำส	สร้ำง	อำชีพ
							“New	Gen	is	NOW”	:	คนรุ่นใหม่คือพลงแห่งอนำคต		หนำ้	6-7	SCOOP

1910 - 1920
(หลังสงครำมโลกครั้งที่	1)

เกิดในช่วงปี

GREATEST 
GENERATION 
•	ควำมเป็นอยู่ยำกล�ำบำก	เติบโต 
		ทำ่มกลำงควำมผันผวน
•	ปี	1930	เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจ 
		ตกต�่ำครั้งใหญ	่
		(The	Great	Depression)	

SILENT  GENERATION
•	คนรุ่น	“Lucky	Few”	
		ท�ำงำนอยำ่งสงบสุขหลังสงครำม
•	เศรษฐกจิขยำยตวั	อัตรำจ้ำงงำนสงู	
		เกษียณเร็ว
•	วิทยำกำรทำงกำรแพทย์กำ้วหน้ำ	
		คนอำยุยืนยำวขึ้น

กลางปี 1920 - ก่อนปี 1946
(ปัจจุบันอำยุ	70	-	96	ปี	ณ	ปี	2016)

เกิดในช่วง

1946 - 1965  
		(ปัจจุบันอำยุ	51	-	70	ปี	ณ	ปี	2016)

เกิดในช่วงปี BABY  BOOMERS
•	เศรษฐกิจขยำยตัวทั่วโลก	คนในตะวันตกมีลูกมำก
•	จงรักภักดีต่อองค์กร	เป็นผู้บริหำรระดับสูง
•	พ่อแม่ของคน	Generation	Y

มาท�าความรู้จักคน

1 2

3
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GENERATION Y 
•	Net	Generation	เติบโตยุคอินเทอร์เน็ตขยำยตัว	คล่องตัวด้ำนเทคโนโลยี
•	มีจ�ำนวนมำก	บำงส่วนเริ่มท�ำงำน	บำงส่วนก�ำลังก้ำวสู่ต�ำแหน่งบริหำร
•	อีกชื่อคือ	Baby	Boom	Echo	พ่อแม่เลี้ยงดูค่อนข้ำงดี	เอำแต่ใจมำกที่สุด

ช่วงต้นปี 1980 ถึงปี 2000
(ปัจจุบันอำยุ	16	-	36	ป	ีณ	ปี	2016)

เกิดในช่วง

GENERATION  X
•	แยกตัวออกจำกคนรุ่น	Baby	Boomers	
•	มีอีกชื่อว่ำคนรุ่น	Baby	Bust	
			มีจ�ำนวนค่อนขำ้งน้อยในโลกตะวันตก
•	ปัจจุบันก�ำลังก้ำวขึ้นสู่ต�ำแหน่ง
			บริหำรในองค์กรต่ำงๆ

1966 - 1980
	(ปัจจุบันอำยุ	36	-	50	ปี	ณ	ปี	2016)

เกิดในช่วงปี

GENERATION  Z 
•	ดิจิตอลไลฟ์สไตล์	เกิดและโต
		ในช่วงที่เทคโนโลยี
		กำรติดต่อสื่อสำรพัฒนำ
•	จ�ำนวนน้อยกว่ำ	GEN	Y	 
		เพรำะอัตรำเกิดลดต�่ำลงทั่วโลก	

2000 เป็นต้นไป
(ปัจจุบันอำยุ	16	ปีลงมำ)

เกิดในช่วงหลังปี

SILENT  GENERATION
•	คนรุ่น	“Lucky	Few”	
		ท�ำงำนอย่ำงสงบสุขหลังสงครำม
•	เศรษฐกจิขยำยตวั	อัตรำจ้ำงงำนสงู	
		เกษยีณเรว็
•	วิทยำกำรทำงกำรแพทย์ก้ำวหน้ำ	
		คนอำยุยืนยำวขึ้น

6 GENERATION บนโลกใบนี้

4 6

5
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เทรนด์ทอล์ค เร่ือง 
โอกาสจากเทรนด์ NEW GEN 
ปลกุผู้ประกอบการรุน่ใหม่

Success   Stories : 
Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend
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โดย
• คุณวรวสิทุธิ ภญิโญยาง ทีป่รกึษาด้านธุรกจิดจิทิลั คอลมันิสต์ด้านการตลาด

  และเทคโนโลย ีผูเ้ขียนหนงัสือ start up ideas ไม่เริม่คดิใหม่กเ็ดนิไกลได้เท่าเดมิ

• คุณสริโสม บรสิทุธิสุ์วรรณ ผูร่้วมก่อตัง้และประธานบรหิาร UDrink IDrive 

  ธรุกจิการบรกิารพนกังานขบัรถรูปแบบใหม่แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีมจุีดมุง่หมาย

  ในการลดอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากการเมาแล้วขับ

• คุณปิยะ ชยาภัม ผูร่้วมก่อตัง้ Manhattan mango ฟูด้ทรคั ทีต่อบสนองไลฟ์สไตล์และ   

  เข้าถงึความต้องการของผู้บรโิภคในเมอืง

เทรนด์ทอล์ค เร่ือง 
โอกาสจากเทรนด์ NEW GEN 
ปลกุผู้ประกอบการรุน่ใหม่
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คุณวรวสิทุธ์ ภิญโญยาง

เป็นนักคิด	นักเขียน	และผู้ประกอบกำร
รุ่นใหม่ที่คลุกคลีอยู่ในวงกำรธุรกิจและ

กำรตลำดดิจิทัลมำยำวนำน	ด้วยประสบกำรณ์กำร
ท�ำงำนที่เคยท�ำงำนร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทุกค่ำย	
และเคยร่วมก่อตั้งบริษัท	Primetime	Solution	
ที่ให้บริกำรดูคอนเทนท์ภำพยนตร์และซีรี่ฮอลลีวู้ด
แบบสตรีมมิ่ง	 ในต�ำแหน่ง	 Chief	 Business	 
Development	Officer	ดแูลงำนด้ำนพฒันำธรุกจิ
พำร์ทเนอร์	และกำรตลำด	ปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์
ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	 นิตยสำร	 GM	
Biz	และเป็นหนึ่งในทีมบรรณำธิกำรของนิตยสำร	
a	day	bulletin	ที่ดูแล	Content	ด้ำน	Startup	
โดยเฉพำะ	และยังเป็นผู้เขียนหนังสือด้ำนธุรกิจ
ที่ขำยดีที่สุดเล่มหนึ่งในขณะนี้	ชื่อว่ำ	“Startup 
Ideas ไม่เริ่มต้นคิดใหม่ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม”

NEW GEN Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend

คณุวรวสิทุธิห์รอืคณุเอพดูถงึธรุกจิทีไ่ด้รบัควำมนยิม	จะเป็นธรุกจิทีข่ึน้อยูก่บัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค	
ในลักษณะอยำกได้ต้องได้และเป็นธุรกิจที่ผูกพันกับเทคโนโลยี	เช่น	ธุรกิจให้บริกำรดูหนังออนไลน์	อูเบอร์
แท็กซี	่Dropbox	เป็นต้น
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คณุวรวสิทุธ์ ภิญโญยาง
 แนวคดิในกำรเขียนหนังสือ “Startup Ideas ไม่เริ่มต้นคิดใหม่ก็เดินได้
ไกลเท่าเดิม”	ที่เป็นหนังสือขำยดีที่สุดในขณะน้ีเกิดจำกควำมต้องกำรของคน
รุ่นใหม่ท่ีอยำกรวยเร็ว	 เพื่อเสนอแนวคิด	วิธีในกำรเริ่มต้นธุรกิจ	กำรหำทีมงำน
อย่ำงไร	และปัญหำที่จะพบในกำรท�ำธุรกิจ	จะท�ำกำรตลำดและท�ำเงินอย่ำงไร	
รวมถงึบทเรียนของแต่ละธุรกจิว่ำประสบควำมส�ำเรจ็หรอืล้มเหลวอย่ำงไรในกำร
ท�ำธุรกิจ	Startup

 จุดเด่นของธุรกิจ Startup จะเก่ียวโยงกับความส�าเร็จ โดยโอกาสของความ

ส�าเร็จจะขึ้นอยู่กับใจรักในธุรกิจของเจ้าของธุรกิจนั้น ความอดทน ตัวสินค้าหรือ

บริการที่ต้องมีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีความตระหนักรู ้

และมีการปรับเปลีย่นทีร่วดเรว็ เมือ่เหน็ว่าหากท�าแบบเดิมแล้วไม่ส�าเรจ็ ต้องปรบัเปลีย่น

วธิกีารทนัทอีย่าดนัทรุงัท�าต่อไป

	 เมื่อพบกับปัญหำและอุปสรรคจะต้องหำจุดที่ลงตัว	ด้วยกำรท�ำ	Customer	
Development	เพื่อหำลูกค้ำและพัฒนำให้เป็นลูกค้ำของเรำ	เมื่อเกิดปัญหำให้
พลิกวิกฤติให้เป็นโอกำส	โดยน�ำปัญหำมำเป็นโอกำส	ว่ำมีปัญหำอะไร	ต้องแก้
อะไรมีใครเคยท�ำไว้หรือไม่	แล้วท�ำอย่ำงไรเพื่อน�ำมำปรับใช้

	 ในกำรท�ำธุรกิจแบบมีหุ ้นส่วน	 ต้องมีควำมชัดเจนโดยท�ำข้อตกลง	หรือ 
รำยละเอยีดต่ำงๆเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ชดัเจน	และมีควำมชดัเจนในเรือ่งของ
หน้ำที่ของหุ้นส่วนแต่ละรำย	รวมถึงกำรบริหำรควำมคำดหวังที่ชัดเจน

Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend
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คุณสริโสมย์ บรสิทุธสิวุรรณ์

ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัช	ีจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	(หลกัสตูร

ภำษำองักฤษ)	และปรญิญำโท	เศรษฐศำสตร์เพือ่กำรจดักำร
และบรหิำรธรุกจิ	จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั	(หลกัสตูรภำษำ
อังกฤษ)	 เร่ิมท�ำธุรกิจตั้งแต่เรียนปริญญำตรี	 มีทั้งลงทุนใน
ร้ำนอำหำรและเปิดแบรนด์รองเท้ำของตนเองร่วมกบัเพือ่นๆ	
ส�ำหรบัธรุกจิ	U	Drink	I	Drive	ได้แนวคดิมำจำกสถติเิรือ่งกำร
เสียชีวิตจำกคนไทยที่เป็นอันดับ	3	ของโลก	และ	40%	เป็น
ปัญหำจำกกำรดื่มแล้วขับ	จึงเกิดแนวคิดในกำรจัดคนขับรถ
แทน	เพ่ือไปส่งผูท้ีด่ืม่แล้วไม่ต้องกำรขบัให้ถึงบ้ำนและพร้อม
กนันัน้กเ็ป็นกำรได้ช่วยแก้ปัญหำของสงัคม	โดยน�ำแนวคดิมำ
จัดท�ำเป็นโครงกำร	แผนธุรกิจในระหว่ำงศึกษำปริญญำโท 
หลงัเสรจ็โครงกำรจงึได้ศกึษำรำยละเอยีดด้ำนกำรตลำดและ
กลำยมำเป็นธุรกิจในปัจจุบัน

NEW GEN Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend

	 ส�ำหรับจุดเด่นของธุรกิจ	U Drink I Drive	อยู่ที่ควำมเป็นมืออำชีพของคนขับรถ	และเป็นพำร์ทเนอร์กับ
บริษัทลิมูซีนที่จะเป็นผู้ฝึกอบรมพนักงำนขับรถ	พนักงำนขับรถดูดีมีควำมน่ำเชื่อถือ	กำรให้ควำมปลอดภัยแก่
ลูกคำ้	โดยจะมีกล้องติดที่หูของคนขับ	เพื่อเป็นหลักประกันในควำมปลอดภัยของลูกค้ำและกับตัวพนักงำนเอง	
นอกจำกนี้ยังมีระบบติดตำมต�ำแหน่งอีกด้วย
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Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend

อุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือ	คนมักจะคิดว่ำบริษัทจะจัดรถให้พร้อมคน
ขับ	ซึ่งควำมเป็นจริงคือ	บริษัทจะจัดพนักงำนไปขับรถของลูกค้ำ	 เพ่ือพำ
ไปส่งยังที่หมำยปลำยทำงโดยสวัสดิภำพ	ซึ่งกำรแก้ไข	คือ	ต้องแจ้งลูกค้ำให้
ชัดเจนในเรื่องของกำรบริกำร	อีกหนึ่งปัญหำคือ	ควำมกังวลของลูกคำ้เรื่อง
ควำมปลอดภยั	หรอืเกรงว่ำทรพัย์สนิจะสญูหำย	จงึต้องมกีำรชีแ้จงให้เหน็ถงึ
ระบบควำมปลอดภัยที่ได้จัดไว้	บริษัทได้จัดเครื่องแบบที่ดูดีให้กับพนักงำน
ขับรถ	ซึ่งมีผลต่อควำมนำ่เชื่อถือของบริษัท	ในกำรท�ำธุรกิจรับฟังข้อติชมได ้
แต่อย่ำน�ำมำท�ำให้รู้สึกท้อถอย	และมีควำมพยำยำมให้มำกขึ้น	มีกำรท�ำ	
Customer	Development	ไม่ควรรีบร้อนที่จะเติบโตให้ค่อยๆ	ขยำยตัว

	 ในเรื่องของกำรขำดทุนหรือคืนทุน	จะจัดแผนคืนทุนใน	3	ปี	 ในระยะ
เริ่มแรกจะลงทุนในเรื่องของกำรประชำสัมพันธ์	ยังไม่ให้ควำมสนใจในเรื่อง
ของตัวเลข	แต่สนใจท่ีงำน	ในเร่ืองของหุ้นส่วนระยะเริ่มแรกมีควำมคิดเห็น
ที่ไม่ตรงกันบ้ำงแต่ต้องหำข้อสรุปให้ได้
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คุณปิยะ ชยาภัม

เกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ	 ในครอบครัวคนจีน
แต้จิ๋วและฮ่องกง	 ได้ใช้ชีวิตในเวียงจันทร์ประเทศ

ลำว	2	ปี	และฮ่องกง	จำกกำรเดินทำงท�ำให้ได้พบอำหำร
และแรงบนัดำลใจมำกมำย	จงึได้เรยีนต่อในระดบัปรญิญำตร ี
ที่วิทยำลัยดุสิตธำนี	 สำขำกำรจัดกำรครัวและภัตตำคำร	
หลังจำกน้ันได้ท�ำงำนในสำยฟู้ดสไตลิสต์	และได้ท�ำงำนที่
เมืองคอนเนคติกัต	และชิคำโก้	สหรัฐอเมริกำ	ในร้ำนญี่ปุ่น
และอิตำเลียน	อำหำรที่ท�ำจึงเป็นสไตล์	Comfort	 food	
นอกจำกน้ียังเป็นนักเขียนคอลัมน์อำหำร	“Edible	Foot-
print”	ให้กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ	

NEW GEN Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend

 คุณตะปูเป็นผู้ก่อตั้ง ฟู้ดทรัคแมนฮัตตั้นแมงโก้	ธุรกิจรถขำยอำหำรเคลื่อนที่	ที่มีอำหำรทั้งคำวและ
หวำน	รวมทัง้เครือ่งดืม่ซึง่มส่ีวนประกอบของมะม่วงเป็นหลกั	โดยได้แรงบนัดำลใจจำกเมือ่ครัง้อยูท่ีอ่เมรกิำ	
วนัหนึง่ขณะทีเ่ดนิอยูใ่นซปุเปอร์มำเกต็ทีข่ำยของจำกเอเชีย	ได้เหน็ผลไม้จำกประเทศไทยจงึเกิดแนวคดิทีจ่ะ
น�ำผลไม้มำท�ำให้เกิดกำรผสมผสำนในอำหำร	และด้วยควำมชอบมะม่วง	จึงได้น�ำมำท�ำเป็นอำหำรประเภท
ต่ำงๆ	ส�ำหรบัจดุเด่นของธรุกจินี	้คอื	มะม่วงซึง่เป็นผลไม้ของไทย	ท่ีมคีนชอบเป็นจ�ำนวนมำก	โดยธรุกจิด้ำน
อำหำรเป็นเทรนด์ทั่วโลก	และมีอยู่หลำยรูปแบบ	ซึ่งฟู้ดทรัคไม่จ�ำเป็นต้องมีร้ำน	แต่ใช้รถเคลื่อนที่ไปตำมที่
ต่ำงๆ	เพื่อให้ได้แหล่งขำยที่ดีที่สุด
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คณุปิยะ ชยาภัม

Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend

 ปัญหาที่พบก็คือ	คนมักจะคิดว่ำมะม่วงจะน�ำมำท�ำอำหำรได้เฉพำะ
ของหวำน	และไม่เข้ำใจวำ่ขำยอะไร	จึงตอ้งแก้ไขด้วยกำรถ่ำยรปูและวำงเมนใูห้
ชดัเจน	กำรเริม่ธรุกจิใหม่ในระยะแรกซึง่ยงัไม่มใีครรูจ้กัและให้ควำมสนใจ	แต่ไม่
ท้อถอยและหำช่องทำงในกำรทีจ่ะพำธรุกจิให้ประสบควำมส�ำเร็จ	โดยเริม่ส่งรำย
ละเอียดของธุรกิจให้กับสื่อโดยกำรใช้อีเมล	หลังจำกนั้นสื่อก็ได้มำถ่ำยท�ำและมี
รำยกำรต่ำงๆ	มำถ่ำยท�ำหลำยรำยกำร	 ซ่ึงเป็นกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจให้คน
รู้จักมำกขึ้น

	 ในเรื่องของกำรขำดทุนและคืนทุน	คุณตะปูไม่คำดหวังในเรื่องก�ำไรขำดทุน
ในปีแรก	 ในระยะแรกของกำรท�ำธุรกิจ	 ให้กลุ่มเพื่อนมำเป็นลูกค้ำก่อน	 เพ่ือ
ทดสอบสนิค้ำว่ำถกูใจหรอืไม่อย่ำงไร	ควรปรบัปรงุอย่ำงไร	จำกนัน้จงึค่อยมลีกูค้ำ
จริง	ในเรื่องของหุ้นส่วนจะต้องคุยกันเพื่อหำข้อสรุปส�ำหรับปัญหำที่เกิดขึ้น	
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สร้างโอกาสจากโลกดิจิทัล 

Digital World 
“Change , Disrupt and Digital Opportunities” 
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ผูก่้อตัง้ 500 TukTuks , Disrupt University 
อดตีผู้บรหิาร Google ส�านกังานใหญ่ท่ี 
Silicon Valley 

คณุเรืองโรจน์ พนูผล 

จบกำรศึกษำ	ในสำขำ	MBA	จำกโรงเรยีนบรหิำรธรุกจิ 
ที่ติดอันดับ	 Top3	 ระดับโลกอย่ำง	 Stanford	 

Business	School	 ในปี	2007	 ซ่ึงก่อนหน้ำนั้น	ก็ได้ผ่ำน 
กำรศึกษำจำกโรงเรียนบริหำรธุรกิจชั้นน�ำในประเทศไทย
อย่ำง	MIM	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 และปริญญำตรี
วิศวกรรมศำสตร์สำขำไฟฟ้ำ	ด้วยคะแนนเกียรตินิยมจำก
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	และคุณกระทิง	ยังเป็นผู้เขียน
หนังสือด้ำนธุรกิจที่ติดอันดับขำยดีในประเทศไทยถึง	2	เล่ม
ด้วยกัน

ก่อนจะกลับมำประเทศไทย	คุณกระทิงเป็นผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด	 (Global	 Lead	Marketing	
Manager)	ที่ดูแล	Google	Earth/Ocean/Moon/Mars/Sky	โดยประจ�ำอยู่ที่บริษัท	Google	ส�ำนักงำน
ใหญ่ที่ซิลิคอนวัลเล่ย์	คุณกระทิงมีส่วนส�ำคัญกับควำมส�ำเร็จในกำร	Launch	ผลิตภัณฑ์เข้ำสู่ตลำดของ	
Google	Moon,	Google	Mars	และ	Google	Ocean	และเป็นผู้น�ำทีมกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดทั้งในส่วน
ออนไลน์และออฟไลน์		ร่วมไปถึงเป็นผู้จัดกำรในส่วน	Online	Property	และส่วนปฏิบัติกำรของ	Google 
Earth	Worldwide	ทั้งหมด	และยังได้ก่อตั้งบริษัทของตัวเองที่	 Silcon	Valley	 ซ่ึงระดมทุนได้เกือบ	
50	ล้ำนบำท	ในบทบำทของ	CEO/Founder	คุณกระทิงประสบควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่เป็น
แอปพลิเคชั่นส�ำหรับไอโฟนที่ติด	1	ใน	10	ผลิตภัณฑ์ที่	 Innovative	ที่สุดในโลก	ร่วมกับ	Twitter	และ	
Instagram	ของอเมริกำและยุโรป	และเป็นล�ำดับที	่12	ส�ำหรับแอปพลิเคชั่นในหมวด	Social	Network	
โดยแซงหน้ำ	LinkedIn	ในอเมริกำในปี	2010	และเคยเป็นที่ปรึกษำฝ่ำยกลยุทธ์	(Strategic	Advisor)	ให้
กับ	Chief	Marketing	Officer	ของบริษัท	Dtac	ในด้ำน	Innovation	และกลยุทธ์ทำงด้ำนอินเตอร์เน็ต	

นอกจำกนี้	 คุณกระทิงยังเป็นผู้ก่อตั้ง	 Disrupt	University	 โรงเรียนสอนนวัตกรรมและกำรเป็น
ผูป้ระกอบกำรทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็	ปัจจบุนัรบัหน้ำที	่General	Partner	ของ	500	TukTuks	และ	Venture	 
Partner	ของ	500	Startups	ซึง่เป็นหนึง่ใน	Top	early	stage	venture	capital	และ	Startup	accelerator	
จำก	Silicon	Valley	และด�ำรงต�ำแหน่งเป็น	Commercial	Director	ให้กับ	Telenor	Digital
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ปัจจุบนันีเ้รำก�ำลังอยูใ่นยคุของ	The	Age	of	Re-	Imagination	and	Creative	Destruction	ซึง่เป็นช่วง
เวลำทีน่่ำกลัวท่ีสุดในช่วงประวตัศิำสตร์ของมวลมนษุยชำตเิป็นยคุแห่งกำรสร้ำงสรรค์	แต่ก่อนทีจ่ะสร้ำงสรรค์
จะต้องมีกำรท�ำลำยล้ำงของเดิมเสียก่อน	หมำยถึงกำรล้มหำยของธุรกิจเดิม	 ซ่ึงต้องเลือกระหว่ำงกำร
คิดค้นนวัตกรรมใหม่หรือจะตำยไปจำกธุรกิจที่เป็นอยู่	 (Innovate	or	die)	 เช่น	กำรล้มของ	Nokia, 
ร้ำนหนังสือขนำดใหญ่ที่ปฏิเสธดิจิทัล	 แล้วล้มลงไปในที่สุด,	 ธุรกิจให้เช่ำวีดีโออย่ำง	Blockbuster	ที่
พ่ำยแพ้แก่	Netflix	แม้แต่โกดัก	 ซ่ึงเป็นผู้คิดค้นกล้องดิจิตอลได้ตั้งแต่ปี	1975	แต่ขำดกำรยอมรับจำก
ผู้บริหำรและในที่สุดก็ถูกท�ำลำยลงด้วยดิจิทัล	โดยที่ธุรกิจที่ล้มบริษัทใหญ่ๆ	เหล่ำนี้ใช้เวลำในกำรเติบโต	
มีมูลค่ำทรัพย์สินมหำศำลภำยในเวลำสิบปี	ซึ่งบริษัทใหญ่ๆ	ได้ถูกปฏิวัติ	ล้มล้ำงด้วยบริษัทเล็กๆ	ที่สร้ำง
ธุรกิจโดยเอำดิจิทัลมำช่วย	และเติบโตได้ในเวลำอันรวดเร็วไม่ถึงสิบปี

ธรุกจิ Startup คอืธุรกจิ SME ทีใ่ช้ดจิทิลัมาสร้างธรุกิจใหม่ และมคีวามกล้าในการท่ี
จะสร้างธรุกิจใหม่ๆ ให้ประสบความส�าเรจ็ ธุรกิจ Startup เปรยีบได้กบัมนษุย์ถ�า้ทีม่ี 
แค่หอกแต่สามารถล้มแมมมอทได้

กำรพฒันำ	Self-	driving	car	รถยนต์ท่ีขบัเคลือ่นด้วยตวัเอง	ซ่ึงหำกธรุกจินีเ้กดิขึน้จะกระทบพนกังำน
ขับรถ	หรือธุรกิจประกันภัย	 เนื่องจำกไม่ต้องใช้คนขับ	และไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น	 ในอนำคต	กูเก้ิลจะใช	้
self-driving	car	ในกำรให้บริกำรส่งของถึงบำ้น	ซึ่งถือวำ่เป็นยุคที่ทุกอย่ำงเกิดขึ้นได	้

NEW GEN Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend

เราก�าลงัอยู่ในยุคของ The Age of Startup เป็นยคุท่ีสามารถสร้างธรุกจิอย่างง่ายดายจากธรุกจิ
ขนาดเลก็ และเตบิโตเป็นธรุกจิขนาดใหญ่ได้ภายในเวลาไม่ถงึสบิปี Startup คอื บรษิทัเล็กๆ ทีถ่กูออกแบบ
ให้เตบิโตอย่างรวดเรว็สบิเท่าต่อปีเป็นเรือ่งปกต ิและเตบิโตอกีสบิเท่าต่อปีอย่างต่อเน่ือง Startup คือ
กระบวนการหาสูตร และท�าซ�า้เพือ่ขยายขนาดอย่างรวดเร็ว (repeatability + scalability)
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อนำคตคู่แข่งของธนำคำร	คือ	Sartup	ดำ้นกำรเงิน	ที่จะแยกสินคำ้และกำรให้บริกำรออก
เป็นส่วนๆ	ซึ่งปัจจุบันบริษัทเหล่ำนี้ก�ำลังเป็นคู่แข่งของธนำคำร	 โดยที่บริษัทเหล่ำน้ีมีมูลค่ำเป็น
หมื่นล้ำนเหรียญ	ในอนำคตอีกห้ำปีข้ำงหน้ำธนำคำรจะปรับเปลี่ยนกำรให้บริกำรของตนเพื่อให้
สำมำรถต่อสู้กับบริษัทเหล่ำนี	้

ธุรกิจ	Startup	ก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้นและสำมำรถสร้ำงสินค้ำให้มีผู้ใช้หนึ่งล้ำนคนได้ใน
วันเดียว	ซึ่งในอนำคตจะสั้นลงเรื่อยๆ	โดยที่ธุรกิจบำงตัวเป็นธุรกิจที่มีแนวคิดแปลกๆ	เช่น	Chat	
Apps	กำรแชททีส่่งข้อควำมไปแล้วข้อควำมจะลบ,	AirBNB	ทีน่�ำเอำพืน้ทีว่่ำงในบ้ำนให้คนมำเช่ำ
อยู่,	Uber	แอปที่สร้ำงขึ้นเพื่อเรียกแท็กซี่สีด�ำ	เป็นต้นโดยเป็นกำรท�ำธุรกิจ	แบบ	Red	Ocean	
ท่ำมกลำงสินค้ำหรือบริกำรประเภทเดียวกัน	โดยใส่แนวคิดที่เพี้ยนๆ	ลงไป	 เพื่อให้เกิดควำม
แตกตำ่งจำกคนอื่น	(New	ways	of	doing	the	same	thing)	และสำมในสี่ของเจ้ำของธุรกิจที่
มีมูลค่ำหนึ่งพันล้ำนเหรียญ	(Unicorn)	เป็นผู้ที่ไม่มีควำมรู้ดำ้นธุรกิจมำก่อน

Startup เป็น Zero Monetization
คอืไม่ต้องใช้เงนิลงทนุในปีแรก แต่ใช้วธิรีะดมทนุ 

ซึ่งเจ้ำของควำมคิด	ทีมงำนและไอเดีย	มีกำรน�ำเทคโนโลยีและดิจิตอล	มำใช้ในกำรท�ำธุรกิจ	
แต่จะเตบิโตได้ภำยในสำมถงึสีปี่นอกจำกนีผู้ป้ระกอบกำร	Startup	จะมอีำยนุ้อยลงเรือ่ยๆ	ดงันัน้
อำยุจึงไม่ใช่ตัวชี้วัดกำรเป็นผู้ประกอบกำร	Startup	จึงมีผู้ประกอบกำรตั้งแต่อำยุน้อยสุดจนถึง
มำกสุด	ไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐำนทำงดิจิทัล	 เพียงใช้แนวคิดและรู้จักที่จะน�ำดิจิทัลมำใช้ในธุรกิจ
ของ	ตน	เพียงแต่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วจะเห็นโอกำสที่รอกำรเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ	Startup

Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend
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เทรนด์ทอล์ค เรื่อง 
โลกดิจิทัล...โอกาสมีอยู่ทุกที่ ทุกเวลา
Success  Stories : 
Digital Marketing Weapon: Your Fast Lane to Success

เมื่อดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างโอกาสธุรกิจให้คนรุ่นใหม่
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เทรนด์ทอล์ค เรื่อง 
โลกดิจิทัล...โอกาสมีอยู่ทุกที่ ทุกเวลา

โดย
• คุณณฐัพชัญ์ วงษ์เหรียญทอง Vice President – Head of Online 

  Marketing, dtac | Columnist: a-day, Positioning |  Host & Producer, 

  DigiLife TV (Nation Channel) | Trainer, DOTS Consultancy

• คุณธนบรูณ์ สมบรูณ์ผูก่้อตัง้ และ Creative Director องค์กรนวัตกรรมสังคม 

  Creative MOVE

• คุณวรทัธน์ วงศ์มณีกจิ ผูร่้วมก่อตัง้และ CTO บริษทั Zocial Ripple เครือ่งมอืสร้าง  

  กจิกรรมการตลาดผ่านโซเชยีลให้แบรนด์ฝีมอืคนไทยในสงิคโปร์
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คุณณัฐพชัญ์ วงษ์เหรยีญทอง

เป็นนักกำรตลำดดิจิทัลที่เคยอยู่ในวงกำรดิจิทัล	 
เอเจนซี	่วำงแผนกำรตลำดคอนเทนท์ให้กับแบรนด์

ตำ่งๆ	มำกกว่ำ	40	แบรนด์	

	 ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง	 Vice	President,	Head	of	
Online	Marketing	ที่บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	
จ�ำกัด	 (มหำชน)	หรือดีแทค	ดูแลบริหำรส่วนงำนกำรตลำด
ออนไลน์ทั้งกำรสื่อสำร	กำรท�ำแคมเปญและกิจกรรมต่ำงๆ	
รวมถึงกำรบริหำรจัดกำร	Social	Media	ของบริษัทฯ

 นอกจากนีแ้ล้ว	ยงัเป็นคอลมัน์นสิต์ในนติยสำร	a	day	
เจ้ำของบล็อก	nuttaputch.com	ซึ่งเป็นบล็อกกำรตลำด
และกำรพัฒนำตัวเองท่ีมีคนอ่ำนมำกกว่ำ	300,000	คนต่อ
เดือน	พิธีกรรำยกำรทีว	ีDigiLife	ที่	Nation	TV	เทรนเนอร์
ด้ำนกำรตลำดดิจิทัล	รวมทั้งเป็นผู้แต่งหนังสือ	“Content	
Marketing	–เลำ่ให้คลิก	พลิกแบรนด์ให้ดัง”	ซึ่งเป็นหนังสือ
ว่ำด้วยกำรตลำดคอนเทนท์แล่มแรกของประเทศไทยอกีด้วย

	 ประโยชน์ของ	Digital	Marketing	เป็นรูปแบบของธุรกิจที่จะท�ำลำยล้ำงธุรกิจเดิมและสรำ้งโอกำสให้
กับธุรกิจใหม่ๆ	อีกมำกมำยหลำยประเภท	โดยจะเปลี่ยนโลกทั้งโลก	 เปล่ียนทัศนคติ	 วิธีสื่อสำร	และอ่ืนๆ	
อีกมำกมำย	โดยที่กำรเปลี่ยนแปลงจะมีทั้งควำมเสี่ยงและโอกำส	เท่ำกับวำ่เรำสำมำรถจะใช้ประโยชน์จำก
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 จุดเริม่ต้นในอำชพีเริม่จำกกำรเป็นคนท่ีชอบเขยีนและชอบกำรสอน	เคยส่งต้นฉบบัให้กบันติยสำรต่ำงๆ	
แต่ไม่มีใครสนใจทีจ่ะรบัไว้	เมือ่มสีือ่ดจิทิลัเกดิขึน้เท่ำกบัว่ำทกุคนสำมำรถทีจ่ะเป็นสือ่ได้เนือ่งจำกมพีืน้ทีเ่ป็น
ของตวัเองในกำรทีจ่ะใช้สือ่สำร	จงึเริม่เขยีนเรือ่งเกีย่วกบักำรตลำดดจิทิลัและมหีน้ำเฟสบคุทีม่ผีูต้ดิตำมเป็น
แสนคน	ทัง้ๆ	ท่ีไม่ได้จบมำทำงด้ำนนีแ้ต่จบอกัษรศำสตร์	สำขำศลิปะกำรละคร	เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถอืและ

NEW GEN Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend
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ในอนาคต Digital Marketing จะปฏวิติัหลายอย่างทัง้พฤติกรรมและทัศนคติ โดยม ี
การเปลีย่นแปลงเกดิข้ึนทกุวนั จงึต้องปรับตัวให้ทันกบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 
เพราะการตลาดเปลีย่นเน่ืองจากคนเปลีย่น ถ้าคนเปล่ียนธรุกิจต้องปรับตาม

Start-Up Opportunities from the NEW GEN Mega Trend

เป็นกำรปูทำงเข้ำสู่กำรเป็นนักเขียนและอำจำรย์ตำมที่ตั้งใจไว้	โดยเนื้อหำที่เขียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิทัล	
มีจุดมุ่งหมำยให้คนติดตำมอ่ำน	โดยมีควำมเชื่อว่ำวันหนึ่งคนจะเชื่อในตัวเรำ	จะต้องท�ำอย่ำงไรให้มีคนอ่ำน
เป็นจ�ำนวนมำก	สนใจและมีกำรบอกต่อและแชร์มำกๆ	 ซ่ึงจะเป็นผลงำนที่เกิดขึ้นจำกกำรสร้ำงควำมแตก
ต่ำง	และเกิดควำมเชื่อมั่นว่ำมีควำมรู้ทำงดำ้นกำรตลำดดิจิทัล	และสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จจำกพื้นที่ที่
อยู่บนโลกดิจิทัล	

กำรเริ่มต้นเริ่มจำกกำรใช้พ้ืนท่ีในกำรสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือผ่ำน	www.Nuttaputch.com	ซึ่งเป็น
เว็ปไซต์ที่รวมเรื่องรำวน่ำรู้ในเร่ืองของ	Digital Marketing, Content Marketing และ	Business  
Management กำรตลำดออนไลน์	และแง่คดิกำรท�ำงำน	มคีนตดิตำมอ่ำนเป็นจ�ำนวนมำก	ซึง่ต่ำงจำกตอน
ทีเ่ริม่เขยีนบลอ็กครัง้แรกทีม่คีนอ่ำนน้อยมำก	ใช้เวลำสำมปีในกำรท�ำให้มีผูต้ดิตำมอ่ำนเป็นจ�ำนวนมำก	โดย
เรียนรู้และปรับปรุงวิธีกำรไปเรื่อยๆ	เพื่อเพิ่มยอดผู้อำ่น	เมื่อมีผู้ติดตำมมำกขึ้น	ในขณะที่ท�ำงำนเป็นเอเจน
ซีก่เ็ริม่เกบ็เกีย่วประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนด้วยกำรเป็น	Speaker	ตำมเวทต่ีำงๆ	เริม่จำกเวทเีลก็ๆและเป็น
วทิยำกรร่วม	มกีำรให้ค�ำแนะน�ำและสอนลกูค้ำจนลกูค้ำเริม่เกดิควำมเชือ่ถอื	เริม่เขยีนหนงัสอืด้ำนกำรตลำด	
โดยขั้ันตอนกำรปูทำงที่ผ่ำนมำท�ำให้สำมำรถก้ำวสู่กำรเป็นเทรนเนอร์ตำมที่ตั้งใจไว้ในที่สุด	

	 ส�ำหรับปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือ	กำรถำมตัวเองว่ำจะท�ำต่อหรือจะหยุด	โดยคุณแก่จะเขียน
บล๊อกทุกวัน	แต่ด้วยควำมเชื่อมั่นว่ำมันคืออนำคต	จึงพยำยำมต่อไปทีละขั้นตอน	จนถึงจุดที่วันหนึ่งมีคน
บอกว่ำตำมอ่ำนทกุวนั	เป็นกำรสร้ำงแบรนด์ให้กบัตวัเองและก้ำวมำสูก่ำรเป็นทีป่รกึษำและเทรนเนอร์ตำม
ทีต่ัง้ใจไว้ในทีส่ดุ	ซึง่หำกต้องกำรควำมเชีย่วชำญต้องอำศยัเวลำในกำรท�ำธรุกจิ	จะต้องตัง้เป้ำหมำย	วำงแผน	
และอดทนต่อปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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คุณเอซ	 จบปริญญำตรี	 คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย	ีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์	และไปศกึษำ

ต่อด้ำนกำรถ่ำยภำพจำก	Academy	of	Art	University,	
San	Francisco	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 เป็นที่รู้จักในฐำนะ
ช่ำงภำพแฟช่ันที่มีผลงำนร่วมกับนิตยสำรชื่อดังหลำยเล่ม	
ก่อนจะผันตัวมำเป็น	 Creative	Director	 และผู้ก่อต้ัง
เว็บไซต์สร้ำงสรรค์อย่ำง	PORTFOLIOS*NET	 เครือข่ำย
นักสร้ำงสรรค์และนักออกแบบที่มีสมำชิกกว่ำ	 25,000	
คน	เป็นผู้ร่วมก่อต้ัง	SiamArsa	 เครือข่ำยอำสำสมัครฟื้นฟู
ประเทศไทยที่มีสมำชิกอำสำสมัครกว่ำ	167,000	คน	และ
องค์กรนวัตกรรมสังคม	Creative	MOVE	 ท่ีด�ำเนินกำรใน
รูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)

นอกจำกนั้น	CreativeMOVE	ยังได้ก่อต้ังเครือข่ำย	Creative	Citizen	ที่มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
เครือขำ่ยพลเมืองสร้ำงสรรค์สังคมผ่ำนกระบวนกำร	DIT:	Do	It	Together	ซึ่งมี	3	ขั้นตอนกำรท�ำงำนคือ

1) Inspiration สร้ำงแรงบันดำลใจผ่ำนฐำนข้อมูลและกิจกรรม	 ให้ควำมรู้ดำ้นนวัตกรรมสังคม
กับนักสร้ำงสรรค์ในเครือขำ่ย
2) Education สร้ำงกำรเรียนรู	้เพิ่มศักยภำพดำ้นกำรพัฒนำนวัตกรรมสังคม	รวมทั้งขยำยกำร
รับรู้ถึงปัญหำที่ยังรอกำรแก้ไข	(Unmet	Needs)	ให้กับสมำชิกในเครือข่ำย
3) Action	สร้ำงกำรมส่ีวนร่วม	โดยสนับสนนุและผลกัดนัสมำชกิในเครอืข่ำยให้สำมำรถสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมสังคมให้เกิดขึ้นจริงผำ่นกิจกรรมตำ่งๆ	ร่วมกับภำครัฐ	ภำคเอกชน	องค์ดำ้นสังคม	และ
กลุ่มอำสำสมัคร	 เช่น	 กิจกรรมประกวด	กิจกรรมจับคู่	 (Matching)	กิจกรรมอำสำสมัคร	หรือ 
เวิร์คชอป	เป็นต้น

โดย	CreativeMOVE	จะช่วยสนบัสนนุให้ค�ำแนะน�ำด้ำนวจิยั	กำรออกแบบพฒันำ	กำรบรหิำรโครงกำร	
กำรสื่อสำร	รวมถึงช่วยจัดหำงบประมำณในกำรท�ำงำน	เพื่อให้โครงกำรด้ำนสังคมต่ำงๆ	สำมำรถด�ำเนินได้
อย่ำงยั่งยืน
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คุณเอชให้ควำมเห็นในเรื่องประโยชน์ของ	Digital	Marketing	
ว่ำเป็นรูปแบบที่จะท�ำให้คนรู้จักองค์กรและ	Product	มำก
ขึ้นโดยเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยลงหรือไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเลย	และน�ำ
ไปใช้ในงำนท่ีท�ำอยู่	ซึ่งแต่เดิมที่ท�ำให้ทุกคนได้ใช้สื่อออนไลน์
ในต้นทุนที่ไม่สูงนัก

CreativeMOVE	เป็นองค์กรท่ีมคีวำมเชือ่ว่ำ	ควำมคดิสร้ำงสรรค์	กำรออกแบบและศลิปะ	สำมำรถ
เปลีย่นสงัคมให้ดขีึน้ได้	โดยทีผ่่ำนมำได้ใช้ทัง้สำมอย่ำงมำท�ำงำนให้กบัลกูค้ำ	ในกำรสร้ำงสรรค์กจิกรรมเพือ่
สังคม	โดยเช่ือมโยงควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เข้ำกับปัญหำและแหล่งทุน	ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือสังคมผ่ำนรูป
แบบของธุรกิจที่ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์	กำรออกแบบ	และศิลปะ	ซึ่งจะท�ำให้งำนเพื่อสังคมน่ำสนใจและมี
กิจกรรมที่หลำกหลำยมำกขึ้น

จดุเร่ิมต้นของกำรท�ำงำนออกแบบเพือ่ขบัเคลือ่นและเปลีย่นแปลงสงัคมของคณุเอซมำจำกกำรท�ำงำน
อำสำสมัคร	และได้เห็นว่ำควำมถนัดของตนสำมำรถช่วยเหลือสังคมได	้จึงได้ขยำยองค์กรนวัตกรรมสังคม	
CreativeMOVE	ร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำธำรณะ	มุ่งเน้นไปที่กำรแก้ไขปัญหำใน	5	ประเด็นหลัก	 คือ	
สังคม	สิ่งแวดล้อม	กำรศึกษำ	ภัยพิบัติ	และสุขภำพ	ส�ำหรับกำรน�ำกำรตลำดออนไลน์มำใช้ในกำรท�ำงำน	
โดยใช้เว็ปไซต์เป็นเครื่องมือ	 เริ่มต้นจำกกำรเขียนบทควำมทำงดำ้นสังคม	600	คอนเท้นท์ต่อป	ี เพื่อให้คน
รู้จักมำกขึ้น	ท�ำให้ลูกค้ำเดินเข้ำมำหำเพ่ือให้บริษัทเป็นผู้จัดท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	ที่เกี่ยวกับสังคม	และเป็น
โอกำสที่ท�ำให้มีงำนเพิ่มมำกขึ้น

ปัจจุบัน	CreativeMOVE	ให้บริกำรด้ำนกำรวิจัยและออกแบบพัฒนำนวัตกรรมสังคม	ไม่ว่ำจะเป็น
ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม	โครงกำร	แคมเปญรณรงค์	 กิจกรรม	CSR	ฯลฯ	นอกจำกนี้	CreativeMOVE	ยังให้
บริกำรด้ำนสื่อสำรกับองค์กรภำครัฐ	 เอกชน	และองค์กรด้ำนสังคมต่ำงๆ	ทั้งในและต่ำงประเทศ	อำทิเช่น	
Greenpeace,	WWF,	UNICEF,	OXFAM,	ChangeFusion,	ททท.,	สสส.,	กพ.,	สมชัชำสขุภำพ,	Volunteer	
Spirit,	มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง,	มูลนิธิเพื่อเด็กพิกำร,	สภำกำชำดไทย,	Google	เป็นต้น

จุดเปลี่ยนที่ท�ำให้เกิดธุรกิจนี้	เนื่องจำกตอนที่เกิดน�้ำท่วม	ได้ย้ำยไปท�ำงำนเพื่อสังคมอยู่สำมเดือน	เพื่อ
รวบรวมข่ำวและสรุปข่ำวว่ำมคีวำมต้องกำรอำสำสมคัรทีใ่ดบ้ำง	ระหว่ำงทีท่�ำงำนอยูท่�ำให้ทิง้ธรุกจิของตวัเอง
และเป็นกำรแบกภำระในลักษณะเตี้ยอุ ้มค่อม	จึงคิดท่ีจะหำหนทำงให้เกิดควำมยั่งยืน	และเกิดเป็น	
CreativeMOVE	ซึ่งเป็นกำรรวมควำมคิดสร้ำงสรรค	์และอำสำสมัครที่มีอยู	่มำหำแหล่งทุนที่มีควำมพร้อม
ทำงด้ำนกำรช่วยเหลือสังคมเพื่อเกิดเป็นธุรกิจที่สรำ้งสรรค์สังคมขึ้น

ในการท�าธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็จะต้องโฟกัสว่าเราก�าลงัท�าอะไรอยู่ 
และพยายามไปให้ถึงจุดนั้น และส่ิงที่ส�าคัญคือ การมีทีมงานที่ดี เมื่อมี
ปัญหาหรอืข้อผดิพลาดก็ยอมรบัให้พดูคยุกนัเพ่ือร่วมมอืกันแก้ปัญหา

“CreativeMOVE 
เชือ่ว่าความคดิสร้างสรรค์ 
งานออกแบบ และศลิปะ
สามารถเปลีย่นโลกได้”
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ส�ำเร็จกำรศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
ด้ำนคอมพิวเตอร์	หลงใหลในเทคโนโลยีและกำร

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนเว็บเทคโนโลย	ี
ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ	เคยเป็นนักวิเครำะห์ข้อมูลทำงด้ำน
สื่อออนไลน์	นอกจำกนั้นยังท�ำหน้ำที่เป็นนักวิศวกรด้ำน
กำรพัฒนำซอฟแวร์	โครงข่ำย	IT	ส�ำหรับประสบกำรณ์ทำง
ดำ้นธุรกิจ	คุณวรัทธน์เคยร่วมเป็นพำร์ทเนอร์ทำงด้ำนธุรกิจ	
IT	กับประเทศมำเลเซีย	อินโดนีเซีย	และสิงคโปร์	ปัจจุบัน	
คุณตั้งได้ตั้งบริษัทของตัวเองในสิงคโปร์ช่ือว่ำ	 “Zocial	
Ripple”	นอกจำกนั้น	ยังเป็นอำสำสมัครท�ำงำนกับ	 กูเกิ้ล	
ประเทศไทย	ในฐำนะนักพัฒนำ	ซึ่งได้พูดในงำนประชุมและ
สัมมนำ	GDGThailand’s

“ZocialRipple”	บริษัทที่ก่อตั้งในประเทศสิงคโปร์	มีภำรกิจสร้ำงเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่
ให้คนเล่นโซเชียลออนไลน์กับคนต้องกำรท�ำกำรตลำดบนโซเชียลมำพบกัน	ปัจจุบัน	ZocialRipple	 มี
แอปพลิเคชั่นให้บริกำรแล้วทั้งบน	Android	และ	iOS	เป้ำหมำยของบริษัท	คือ	จะขยำยธุรกิจไปยังตลำด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี	2016
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มมุมองในเรือ่งของ	Digital	Marketing	ของคณุตัง้คือ	กำรตลำดดจิทิลั	เป็นช่องทำง 
ที่ท�ำให้คนเขำ้ถึงธุรกิจได้มำกขึ้น	จึงถือเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรช่องหนึ่งของโลกใบนี้

ZocialRipple	 เกิดขึ้นครั้งแรกจำกกำรแก้ปัญหำในกำรจ้ำงคนโพสต์บน
อินเตอร์เน็ต	ซึ่งควบคุมรำคำได้ยำก	 เนื่องจำกคนมักจะเชื่อคนโพสต์มำกกว่ำสื่อหรือ
กำรโฆษณำ	 จึงท�ำให้เกิดควำมเชื่อในบุคคลที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลหรือเน็ตไอดอล	
จำกกำรเก็บข้อมูลสถิติท�ำให้เห็นว่ำคนเหล่ำน้ีมีอยู่เพียง	2%	ของคนทั้งหมด	จึงเกิด
แนวคดิว่ำท�ำไมไม่โฟกสัท่ีคนกลุม่ใหญ่	ทีจ่ะท�ำให้เกดิควำมน่ำเช่ือถอืในตวัสนิค้ำมำกกว่ำ	
เพรำะกำรรับจำ้งโพสต์จะท�ำให้ควำมน่ำเชื่อถือลดลง	ซึ่งปกติหำกต้องกำรให้มีกำรแชร์
เกิดขึ้น	จะต้องจัดเป็นแคมเปญแจกของรำงวัล	ซึ่งมีควำมยุ่งยำก	จึงคิดแอปพลิเคชั่นที่
มีหลักกำรง่ำยๆ	คือ	กดแชร์	รับแต้มแล้วน�ำไปแลกของรำงวัล	ZocialRipple	จึงเป็น
แพลตฟอร์มที่ลดควำมยุ่งยำกให้จบลงที่แพลตฟอร์มเดียว	

คุณตั้งจบทำงด้ำนธุรกิจ	 แต่ช�ำนำญในเร่ืองของกำรเป็นโปรแกรมเมอร์	 เมื่อ
ต้องไปท�ำธุรกิจที่สิงคโปร์	 ได้เจอปัญหำและอุปสรรคหลำยอย่ำง	 เช่น	ด้ำนกฎหมำย
ที่มีอยู่มำกมำยและต้องท�ำควำมเข้ำใจ	 และพบว่ำตนเองถนัดในเรื่องของกำรเป็น
โปรแกรมเมอร์มำกกว่ำด้ำนธุรกิจ	

ส�าหรบักุญแจทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเร็จคอื ต้องอดทน และให้เวลากบั
สิง่ท่ีท�าให้มากทีส่ดุ

อนำคตของ	Digital	Marketing	ไม่สำมำรถทีจ่ะเดำได้	แต่ส่ิงทีแ่น่นอนคอื	ดจิทิลัจะ
มำแทนสิง่ทีม่อียูเ่ดมิมำกขึน้	ต้องตำมให้ทนัและวิง่ให้เรว็ในจงัหวะทีม่กีำรเปลีย่นแปลง
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โอกาสและความท้าทายที่ควรรู้8 กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส�คัญของโลก

โลกดิจิทัล โอกาสมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน 

เปิดประตูสู่โอกาสใหม่2
เชื่อมโลกให้เล็กลง
โอกาสก็มากขึ้น3

โอกาสขยายไปพร้อมกับ
สังคมเมือง 4

DIGITAL AGE1
GLOBAL KNOWLEDGE

SOCIETY

CONNECTIVITY

URBANIZATION

โลกทุกวันน้ีคนส่วนใหญ่ใช้เวลำไป
กับมือถือเพรำะสำมำรถเข้ำถึงโลก
ดิจิทัลได้ง่ำยดำยเกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่
มพีฤติกรรมกำรบรโิภคและกำรบรกิำร
ทีเ่ปลีย่นไป

หำค�ำตอบได้เพียงคลิกเดียว	 โลกจึง
เป็นกำรเรยีนรูไ้ร้พรมแดนทีม่ทีัง้ข้อมลู
อดัแน่นให้ใช้ประโยชน์	เป็นโอกำสและ
ควำมท้ำทำยใหม่ๆ	ของคนและองค์กร

โลกถูกเชือ่มโยงให้ถงึกนัได้ง่ำยและเรว็
ยิ่งขึ้นทั้งเรื่องกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ที่ท�ำให้เกิดโอกำสมำกขึ้น	 ส�ำหรับ
คนที่มีควำมพร ้อมจะมีโอกำสใน 
กำรประกอบอำชีพมำกขึน้				

ควำมเป็นเมืองขยำยตัวออกไปตำม
ชำนเมืองและต่ำงจังหวัด	 เกิดเมือง
ใหม่ๆ	 ที่ผู ้คนมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับ 
เมอืงหลวงขึน้มำอย่ำงต่อเนือ่ง

56



ผู้หญิง เป็นทั้งพลังและโอกาส 5
สร้างโอกาสจาก คนรุ่นใหม่6

โอกาสจากคน วัยเก๋า7
พลิกโอกาสด้วยแนวคิดรักษ์โลก8

WOMENOMICS

GENERATION
NEW 

SOCIETY
AGING

FRIENDLY
WORLD

ผู้หญิงยุคใหม่มีบทบำทมำกขึ้น	 เป็น
ผู ้หญิงเก ่งในภำคธุรกิจ	 ทั้ งยังเป ็น 
ผู ้บริโภคที่น ่ำสนใจและพร้อมจ่ำย 
เพื่อควำมพอใจและเสริมบุคลิก

คนรุ่นใหม่ในยคุปัจจบุนัมคีวำมต้องกำร 
และพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปมำก 
ภำคธุรกิจและผู้ประกอบกำรต้องปรับ 
กลยุทธ ์ ให ้สำมำรถตอบสนองต ่อ 
ควำมต้องกำรของคนรุ่นใหม่ได้อย่ำง
เหมำะสม

กลุ ่มผู ้สูงวัยมีศักยภำพและก�ำลังซื้อ 
ระดับดี	 มีควำมพร้อมทำงกำรเงินและ 
เวลำ	 เป็นโอกำสของธุรกิจที่จะเข้ำมำ 
รองรับควำมต้องกำรของคนกลุ่มนี้

จ ำ กภั ย พิ บั ติ ธ ร รมชำ ติที่ เ กิ ด ข้ึ น
บ่อยครั้งส่งผลให้เกิดภำวะโลกร้อน	 
คนหันมำตื่นตัวให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 สนใจสินค้ำที ่
เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมำกขึน้
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โลกดิจิทัล
โอกาสมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา
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 โลกทุกวันนีอ้ปุกรณ์ส่ือสารทัง้สมาร์ทโฟน 
และ แ ท็บ เล็ ต เ ข ้ ามามี อิ ทธิพลต ่อ ชี วิต
เรามากขึ้น ท�ให้ใครๆ ก็สามารถเข้าถึง 
โลกดิจิ ทัลได ้สะดวกรวดเร็ว ส ่งผลให ้
พฤติกรรมของคนรุ ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไป 
ธุ ร กิ จ ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล จึ ง ต ้ อ ง ส า ม า รถ
วิ เ ค ร า ะห ์ พฤติ กรรม แล ะปรั บตั ว ใ ห ้ 
ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได ้
นอกจากนั้ น เ ทค โน โ ลยี อิ น เ ทอร ์ เ น็ ต
สามารถ ใช ้ เ ชื่ อมต ่ อกั บอุ ปกรณ ์ และ 
เครื่องมืออื่นๆ ได้ ทุกคนสามารถมีช่องทาง 
ใ นก ารน�เ สนอ เ นื้ อ ห า แ ล ะ เ ร่ื อ ง ร า ว 
เป็นของตนเอง 
 
 การเกิดแฟ้มข้อมูลผู้บริโภคขนาดใหญ่ 
สร้างโอกาสให้ผู ้ประกอบการสามารถ 
น�ไปวิ เคราะห ์ และวางกลยุทธ ์ ได ้ทันที  
ขณะเดยีวกนัคนรุน่ใหม่เองควรท�ความเข้าใจ 
และรู ้จัก เ ลือกใช ้ข ้อมูลข ่าวสารที่มีอยู  ่
อย ่างมหาศาลมาปรับใช ้ ในการเรียนรู ้  
การท�งาน และการใช้ชีวิตให้เหมาะสม

โลกดิจิทัล
โอกาสมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา
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TREND 1 |  DIGITAL AGE โลกดิจิทัล  โอกาสมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา

เริ่มต้น | โอกาส จำกกำรท�ำธุรกิจเครื่องสแกนหนังสือมำก่อนจึงมีพื้นฐำนควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี
เซ็นเซอร์ประกอบกับมองเห็นโอกำสว่ำกำรพัฒนำอุปกรณ์สวมใส่	 (WearableTechnology)	 เป็นเทรนด์
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ก�ำลังมำแรง	 จึงได้น�ำประสบกำรณ์และนวัตกรรมควำมรู้ที่มีอยู่มำพัฒนำและ
ต่อยอดออกมำเป็นผลิตภัณฑ์

แนวคิด ด้วยควำมชอบส่วนตัวของเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่สนใจกำรพัฒนำนวัตกรรมเป็นทุนเดิมจึงอยำก
ท�ำผลิตภัณฑ์ที่มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรใช้งำน	 และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขำยในท้องตลำดมำก่อน	 
ซึ่งทำงทีมได้ท�ำกำรศึกษำข้อมูลแล้วเห็นว่ำ	 อุปกรณ์ต่อไปในอนำคต	 คือ	 SmartWatch	 จึงได้ลองพัฒนำ
เทคโนโลยีเครื่องจับกำรเต้นของหัวใจโดยไม่ใช้สำยคำดจนออกมำเป็นผลิตภัณฑ์	Wellograph

Wellograph
นาฬิกาอัจฉริยะ  เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

www.wellograph.com
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เริ่มต้น | โอกาส จำกตอนท�ำงำนด้ำนครีเอทีฟได้มีโอกำสจัดงำนอีเว้นท์ต่ำงๆ	 โดยมีหน้ำที่มองหำ 
สิ่งใหม่ๆ	 เพื่อน�ำเข้ำมำใช้ในงำน	 เมื่อมำเจอเทคโนโลยี	 3D	 Printing	 รู้สึกสนใจมำก	 จึงได้ติดตำมและ
ศึกษำเทคโนโลยีชนิดนี้อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำ	 2	 ปี	 จนได้เห็นครีเอทีฟชื่อดังชำวญ่ีปุ ่นท่ำนหนึ่งได้
น�ำเทคโนโลยี	 3D	 Print	 มำท�ำเป็นคน	 สแกนด้วยเครื่องสแกน	 3D	 และปร้ินท์ด้วยเครื่อง	 3D	 Print	 
จึงเป็นจุดที่ท�ำให้เกิดควำมคิดว่ำสำมำรถเปิดเป็นธุรกิจได้จริงและใครๆ	ก็สำมำรถเข้ำมำท�ำ	3D	Print	เป็น
ของตนเองได้

แนวคิด กำรที่เทคโนโลยีมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ	 จึงต้องศึกษำและผลิตอุปกรณ์ใหม่ๆ	 
ป้อนเข้ำสู่ตลำด	 	 บริษัทพยำยำมสร้ำงอุปกรณ์ที่ยังขำดหรือไม่มีขึ้นมำรองรับควำมต้องกำรกำรใช้งำน	
แล้วพัฒนำให้ใช้งำนได้จริงในระดับสำกล	ส�ำหรับผลิตภัณฑ์	 ‘me’	 limited	 edition	 นี้มีควำมสำมำรถ
สแกนตัวคนแล้วปริ้นท์ในขนำดย่อส่วน	 อีกทั้งยังสำมำรถจ�ำลองงำนออกแบบหรือของสะสมชิ้นโปรด 
ได้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำร	 ซึ่งเกิดจำกแนวคิดที่ว่ำ	 นักออกแบบมักอยำกเห็นผลงำนที่ออกแบบแล้วสำมำรถ
พิมพ์ออกมำในรูปแบบที่เป็นวัตถุได้เลย	

                 "me"
limited   edition

เครื่องปริ้นท์  หุ่นจ�ลอง 3 มิติ 

TREND 1 |  DIGITAL AGEโลกดิจิทัล  โอกาสมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา

www.me-limitededition.com
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TREND 1 |  DIGITAL AGE โลกดิจิทัล  โอกาสมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา

เริ่มต้น | โอกาส จำกกำรรวมทีมกันสรำ้ง	ไอเดียตำ่งๆ	ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง	และได้มีโอกำสมำพบกับ
คุณไผท	ผดุงถิ่น	(ผู้ก่อตั้งบริษัท	Builk	Asia)	ที่ได้บ่มเพำะทีมงำนอยำ่งใกล้ชิดเป็นเวลำ	1	ปี	หลังจำกนั้นจึง
ได้เริ่มมองหำไอเดียเพื่อท�ำธุรกิจและมำลงตัวที่ธุรกิจดำ้นเทคโนโลยี	

แนวคิด เกิดจำกกำรมองปัญหำต่ำงๆ	 และคิดว่ำจะแก้ปัญหำนั้นๆ	 ได้อย่ำงไร	 จนวันหนึ่งเม่ือรถ
ของสมำชิกในทีมเสียแต่ไม่ทรำบจะแก้ปัญหำอย่ำงไร	 	 จึงเกิดไอเดียขึ้นว่ำน่ำจะมีเครื่องมือที่ให ้
ควำมช่วยเหลือคนที่ไม่รู ้เรื่องรถให้สำมำรถดูแลรถได้ง่ำยๆ	 น�ำไปสู่กำรคิดค้นและพัฒนำซอฟต์แวร์
ขึ้นมำเพ่ือตอบโจทย์ปัญหำน้ีได้เป็น	 Drivebot	 ออกมำ	 โดยทีมงำนมีแนวคิดในกำรท�ำธุรกิจว่ำ	 
“ต้องล้มให้เร็ว	เพื่อให้เรียนรู้ได้เร็ว	และต้องคอยดูผลตอบรับจำกลูกค้ำตลอดเวลำ”

 DRIVEBOT
อุปกรณ์ช่วยดูแลความปลอดภัย
และเก็บข้อมูลให้รถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน

www.drivebot.io
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โลกดิจิทัล
โอกาสมีอยู่ทุกที่ทุกเวลา

โอกาสมา โอกำสในกำรประกอบอำชีพใหม่ๆ	เช่น	 
ผู้ผลิตเนื้อหำและนักออกแบบภำพประกอบ	 
นักเขียนออนไลน	์นักกำรตลำดออนไลน์	 

นักพัฒนำเว็บไซต์		นักพัฒนำเกมส์ออนไลน์

กำรซื้อขำยและกำรท�ำธุรกรรม 
ผำ่น	Digital	Transaction

กำรท�ำตลำดออนไลน์เน้น
เฉพำะกลุ่ม	(Niche	Market)

โอกำสทำงธุรกิจ	เช่น	ธุรกิจบริกำร
ใหม่ๆ	ทำงออนไลน์	ธุรกิจกำรจอง
บัตรโดยสำรและที่พักออนไลน ์

ธุรกิจบริกำรผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน 
บนมือถือ	เป็นต้น
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โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน

เปิดประตูสู่โอกาสใหม่
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 ปรากฏการณ์ของการเกิดความรู ้ 
ใหม่ๆ ที่ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อ
ถึงกันท่ัวโลกเพียงคลิกเดียว ท�ให ้ เรา
สามารถแสวงหาค�ตอบในสิ่งที่ตัวเองสงสัย 
ได้อย่างง ่ายดาย โดยไม่ต ้องผูกติดกับ 
รู ป แบบหรื อ วิ ธี ก าร เดิ ม ๆ  อี กต ่ อ ไ ป 
โลกใบนี้จึงกลายเป็น “โลกแห่งการเรียนรู้ 
ไร ้พรมแดน” ที่ อัดแน ่น ไปด ้วยข ้อมูล 
ความรู้ ในขณะที่รูปแบบการเรียนรู้จะถูก 
ปรบัเปลีย่นและออกแบบใหม่ มหีลกัสตูรหรอื 
วิธีการการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นคล่องตัว ใครๆ 
ก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถ
เรียนรู้นอกห้องเรียนได้ด้วยตัวเองเข้าถึง 
แหล่งความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้คนอยาก
เรียนรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น หาความรู้
และท�งานได้จากทุกที่ทุกเวลา

 คนรุ่นใหม่จึงต้องปรับเปล่ียนความคิด 
และปรับตัวให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ต้องเก่ง 
รอบด ้าน รู ้ ลึกและรู ้จริง ไปพร ้อมกัน 
สามารถเช่ือมโยงความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ กับอาชีพการงานและวิถีชีวิตได้
 

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน

เปิดประตูสู่โอกาสใหม่
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เริม่ต้น | โอกาส Eduzones	เว็บไซต์กำรศึกษำ	ก่อต้ังโดย	ดร.วริยิะ	ฤำชยัพำณชิย์	ทีมี่ประสบกำรณ์ 
ในวงกำรกำรศึกษำมำยำวนำน	 ได้พยำยำมส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ในทุกคน	 เพื่อให้สำมำรถ 
น�ำควำมรูห้รอืทกัษะทีเ่กดิจำกกำรเรยีนรูไ้ปพฒันำให้เกดิโอกำสทัง้ในด้ำนกำรเรยีน	 กำรท�ำงำน	 และ 
กำรใช้ชีวติ	รวมท้ังเหน็โอกำสจำกเทคโนโลยีในปัจจบัุนทีค่นสำมำรถเข้ำถงึข้อมูลผ่ำนอนิเทอร์เนต็ได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว	 จงึจดัท�ำเวบ็ไซต์เพ่ือเป็นสือ่กลำงในกำรให้บรกิำรข้อมลูทำงกำรศกึษำทีค่รอบคลมุ
ทกุกลุม่ผู้ใช้

แนวคดิ เวบ็ไซต์	Eduzones	 ให้บริกำรข้อมลูทำงกำรศกึษำ	 ด้วยกำรพัฒนำโปรแกรมด้ำนกำรศกึษำ 
พร้อมทั้งเป็นสื่อกลำงในกำรเชื่อมโยงและเผยแพร่กิจกรรมควำมรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ที่สะดวกและง่ำยต่อกำรเข้ำถึง	 โดยเปิดให้บริกำรเน้ือหำควำมรู ้ที่แตกต่ำงกันไปตำมกลุ่มผู ้ใช ้
ที่แตกต่ำงกัน	 ยกตัวอย่ำงในกลุ่มนักเรียน	 นักศึกษำ	 ครูอำจำรย์	 บุคคลทั่วไปจะน�ำเสนอเนื้อหำ
และโครงกำรที่น่ำสนใจ	 เช่น	 ข่ำวกำรศึกษำ	 ค่ำย/กิจกรรม	 ทุนกำรศึกษำ	 เคร่ืองมือช่วยสอน 
ทนุวจิยั	แบบทดสอบต่ำงๆ	เป็นต้น

Eduzones
เว็บไซต์การศึกษา อันดับ 1 ของประเทศ 

www.eduzones.com
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เริ่มต้น | โอกาส	 องค์กรนวัตกรรมสังคม	 CreativeMOVE	 ก่อตั้งโดย	 เอซ	 ธนบูรณ์	 สมบูรณ์		 
(ผู้ก่อตั้ง	 PORTFOLIOS*NET	 เครือข่ำยนักสร้ำงสรรค์และนักออกแบบและผู้ก่อตั้งร่วม	 SiamArsa 
เครือข่ำยอำสำสมัครฟื้นฟูประเทศไทย)	 โดย	 CreativeMOVE	 เป็นองค์กรที่ด�ำเนินกำรในรูปแบบ
ของธุรกิจเพือ่สงัคม	 (Social	 Enterprise)	 ซึง่มเีป้ำหมำยในกำรใช้ควำมคดิสร้ำงสรรค์	กำรออกแบบ	
และศิลปะ	 เพ่ือขับเคลื่อนปัญหำสังคมและสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบัน	 CreativeMOVE	 มีผู้ติดตำมทำง	 
FacebookPage	กว่ำ	130,000	คน

แนวคดิ	“CreativeMOVE	เช่ือว่ำควำมคดิสร้ำงสรรค์	งำนออกแบบ	และศลิปะ	สำมำรถเปลีย่นโลกได้” 
โดยให้บริกำรด้ำนกำรวิจัยและออกแบบพัฒนำนวัตกรรมสังคม	 ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์	 กิจกรรม	
โครงกำร	 ฯลฯ	 และยังให้บริกำรด้ำนสื่อสำรกับองค์กรภำครัฐ	 เอกชน	 และองค์กรด้ำนสังคมต่ำงๆ	
ทั้งในและต่ำงประเทศ	 โดยใช้แนวกำรท�ำงำน	 4	 อย่ำงได้แก่	 สร้ำงแรงบันดำลใจ	 ระดมไอเดียและ
ผลักดัน	 ระดมทุนระดมแรง	 และพัฒนำให้ยั่งยืน	 ซึ่งมีกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงเว็บไซต์ในรูปแบบ 
ทีเ่ข้ำใจง่ำย	อำทิ	บทควำม	แผนภำพ	Infographic

CreativeMOVE
องค์กรนวัตกรรมสังคม  

www.creativemove.com
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เร่ิมต้น | โอกาส 	 จำกพนักงำนธรรมดำๆ	 คนหน่ึงที่ท�ำงำนในบริษัทให้บริกำรด้ำนกำรพัฒนำ	
software	 ประกอบกับควำมสำมำรถเฉพำะตัวด้ำนกำรเขียนโปรแกรม	 ได้มองว่ำคอมพิวเตอร	์ 
มือถือ	แท็บเลต็และอนิเทอร์เน็ตเป็นส่ิงท่ีคนเรำหลีกหนีไม่ได้ในชีวิตประจ�ำวนั	และจะกลำยเป็นสิง่จ�ำเป็น
ในอนำคต	จึงเห็นโอกำสและลองคดิค้นไอเดยีว่ำอะไรน่ำจะเป็นไปได้ในกำรท�ำธรุกจิ

แนวคิด	 “ท�ำยงัไงก็ได้	 ให้ใครทีส่นใจเรือ่งบำงเรือ่งและอยำกเรยีนรู	้ สำมำรถเรียนรูด้้วยตนเอง	 โดยมี 
แอปพลเิคชนัเป็นครชู่วยฝึกสอนให้”	และทีส่�ำคญับรษิทัมีควำมมุง่มัน่ทีจ่ะคดิค้นสิง่ใหม่ๆ	เพือ่ให้คนไทย 
ได้ใช้ประโยชน์	จงึพยำยำมหำไอเดียสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ	จนพัฒนำมำเป็นแอปพลเิคชนั	Handwriting	for	Kids	
เป็นแอปส�ำหรับเด็กๆ	โดยเฉพำะแต่กเ็หมำะกบับคุคลทัว่ไปทีส่นใจหดัเขยีนด้วย	จะเป็นเหมือนกระดำน 
ให้ลำกเส้นตำมตัวอักษรต่ำงๆ	และสอนวิธีกำรลำกเส้นทีถู่กต้องให้ด้วย	

IT  Solution
แอปพลิเคชันฝึกคัดลายมือส�หรับเด็ก

Charawae 

www.facebook.com/Charawae.IT.Solution
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เปิดประตูสู่โอกาสใหม่

โอกาสมา

โอกำสในกำรประกอบอำชพีใหม่ๆ 
	เช่น	นกัวำดภำพประกอบ	

โปรแกรมเมอร์	ผูผ้ลติเนือ้หำ	เป็นต้น

โอกำสทำงธุรกิจ	เช่น	เว็บไซต์ 
สอนหนังสือออนไลน์	รำยกำรทวีี
ออนไลน์	24	ช่ัวโมง	ธุรกิจขำยภำพ
ออนไลน์	ธุรกิจพพิธิภณัฑ์ออนไลน์	

และธุรกจิแอปพลิเคชนั
ด้ำนกำรเรยีนรู	้เป็นต้น

อำชพีทีใ่ช้ทกัษะเฉพำะทำงมมีำกข้ึน	
คนทีม่คีวำมถนดัทีต่่ำงกันสำมำรถน�ำ
ประสบกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงกันนัน้ออก 
มำแชร์ในช่องทำงทีห่ลำกหลำย
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โอกาสก็มากขึ้น
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 โ ลกของ เ รา ได ้ ถู ก เ ชื่ อม โยงถึ งกั น 
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น จากความก้าวหน้า
ข อ ง ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร คมน า คม  
เรา เดินทางข ้ ามทวีป โดยใช ้ เ วลา เ พียง 
ไม่กี่ชั่วโมง เราส่ือสารกับคนอีกซีกโลก
หน่ึงได้ตลอดเวลา ความสัมพันธ์ของผู้คน 
ทั่ว โลกผ ่านการติดต ่อค ้าขายระหว ่าง 
ประเทศและกิจกรรมทางสังคมในมิติต่างๆ 
ท�ให้เชือ่มโยงผู้คนทัว่โลกเข้าหากนัได้มากขึน้
 
 ปลายปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�ให ้ เกิด
พื้นที่และโอกาสใหม่ๆ เพิ่มทวีขึ้นส�หรับ
ผู ้ ท่ี มี ค ว า ม พ ร ้ อ ม แ ล ะ มี ศั ก ย ภ า พ   
คนรุ ่นใหม่จะมีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจด้วย
ตลาดที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายขึ้น 
เกิดตลาดการค้าขนาดใหญ่ มีโอกาสใน
การขยายตลาดไปสู ่ประเทศเพื่อนบ้าน 
ธุร กิจจะมีความหลากหลายมากขึ้ น  
คนที่มีทักษะ เฉพาะทางมี โอกาสสร ้าง 
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มพูนทักษะฝีมือและ
รายได้มากขึ้น

เชื่อมโลกให้เล็กลง

โอกาสก็มากขึ้น
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เริ่มต้น | โอกาส 	ด้วยควำมชื่นชอบรับประทำนมะพรำ้ว	แต่ต้องพบกับควำมยุ่งยำกในกำรเฉำะกะลำ
มะพร้ำวก่อนรับประทำน	 และเห็นว่ำ	 มะพร้ำวน�้ำหอมของไทยเป็นที่ยอมรับในรสชำติและคุณภำพเหนือ
ประเทศคูแ่ข่ง	มคีวำมต้องกำรเป็นอย่ำงมำกในตลำดโลก	จงึใช้พืน้ฐำนกำรเป็นวิศวกรคดิค้นเคร่ืองมอืทีจ่ะใช้
เปิดลกูมะพร้ำว	มกีำรออกแบบและลองผดิลองถกู	จนสำมำรถคดิค้นนวตักรรมมะพร้ำวเผำตดิฝำพร้อมดืม่ได้	
ขณะเดยีวกนั	มกีำรขอค�ำปรกึษำจำกนกัวิชำกำรในกำรเลือกใช้กระบวนกำรยดือำยสุนิค้ำให้ยำวนำนขึน้ด้วย

แนวคิด	 	 ท�ำธุรกิจโดยก้ำวข้ำมข้อจ�ำกัดของควำมเป็นไปไม่ได้	 ผลิตสินค้ำนวัตกรรมที่ไม่มีใคร 
เคยท�ำมำก่อน	 โดยใช้เครื่องเลเซอร์และเทคนิคกำรเจำะมะพร้ำวน�้ำหอมเผำให้กินง่ำย	 พร้อมติดฝำ
ห่วงแบบ	 Easy	 Open	 ไว้บนลูกมะพร้ำว	 มีกระบวนกำรยืดช่วงอำยุสินค้ำ	 จุดเด่นอยู่ที่ควำมสะดวก
ในกำรเปิดรับประทำน	 เหมำะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องกำรควำมสะดวกรวดเร็วไม่ยุ ่งยำก	 
แถมยังมีรสชำติที่สดใหม่ไม่ต่ำงไปจำกมะพรำ้วเผำทั่วไป

Coco  Easy 
มะพร้าวเผาติดฝาพร้อมดื่ม

www.coconuteasy.com
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เริม่ต้น | โอกาส 		ประสบกำรณ์จำกกำรท�ำธุรกจิโรงงำนฟอกหนังส่งออกไปต่ำงประเทศ	และต้องกำรเร่ิม
ธรุกิจใหม่คอืท�ำฟำร์มเลีย้งควำยเนือ้	 จงึไปขอค�ำแนะน�ำจำกนกัวจิยัของจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	พร้อมทัง้
เดนิทำงไปศึกษำดงูำนในหลำยประเทศ	 เกดิควำมประทับใจประเทศอติำลทีีน่�ำควำยสำยพนัธุน์มมรู่ำห์มำท�ำ
ผลติภัณฑ์ต่ำงๆ	จึงปรบัเปล่ียนมำท�ำฟำร์มควำยนมแทน		

แนวคิด	 	 ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีควำมหลำกหลำย	 เช่น	 นมควำยพร้อมดื่มที่ได้มำตรฐำนตำมคุณสมบัติของ
นมอินทรีย์สำกล	 (Organic	 Milk)	 มีโปรตีนและแคลเซียมสูงกว่ำนมวัวและมีคอเรสเตอรอลต�่ำกว่ำ	 
ถือเป็นทำงเลือกที่ดีส�ำหรับผู้ที่แพ้นมวัว	 หรือชีสมอซซำเรลล่ำที่ส่งออกไปต่ำงประเทศได้	 เนื่องจำกตลำด
ผลติภณัฑ์นีย้งัเปิดกว้ำงมำกเพรำะหลำยประเทศมีวฒันธรรมกำรดืม่นมควำยมำช้ำนำนแล้ว	 เช่น	 อติำล	ี จีน	
ฟิลปิปินส์	ฯลฯ	แต่บรษิทัยังเป็นเจ้ำแรกของประเทศไทยท่ีเลีย้งควำยนมและท�ำผลติภณัฑ์ออกมำ			

Murrah   Milk 
ผลิตภัณฑ์จากนมควายเจ้าแรกของประเทศไทย  

www.murrahfarm.com
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เริม่ต้น | โอกาส		จำกกำรสงัเกตุลวดลำยของผลติภณัฑ์แบรนด์ชัน้น�ำจำกต่ำงประเทศ		ท�ำให้เกดิไอเดยี 
ออกแบบเป็นลำยเส้นร่วมสมัยที่สะท้อนควำมเป็นไทย	 แล้วผลิตเป็นสินค้ำที่ระลึก	 หลำกหลำย 
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำ	 หลังจำกน้ัน	 ได้พัฒนำเป็นคอลเลคชั่นต่ำงๆ	 เช่น 
รถตุ๊กตุก๊	ขนมหวำนไทย	ช้ำงไทย	เป็นต้น	โดยเจำะกลุม่ลกูค้ำชำวต่ำงชำตแิละ	คนรุน่ใหม่ทีส่นใจเอกลกัษณ์
ไทยและต้องกำรสินค้ำท่ีน�ำไปใช้ได้ในชวีติประจ�ำวนั			

แนวคิด ออกแบบลำยของผลิตภัณฑ์	 โดยเน้นควำมร่วมสมัยผสมผสำนกับควำมเป็นไทยเพื่อสร้ำง
คุณค่ำทำงจิตใจแก่ลูกค้ำ	 ใช้วัสดุและกำรตัดเย็บที่มีคุณภำพ	 สำมำรถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได ้
พร้อมท้ังให้บริกำรแก่ลูกค้ำเป็นอย่ำงดี	 เพ่ือให้ลูกค้ำติดตำมและซื้อสินค้ำในแต่ละคอลเลคชัน 
เป็นประจ�ำ		

 TUK TUK Collection
สินค้าที่ระลึกสะท้อนเอกลักษณ์ไทย ออกแบบร่วมสมัย ถูกใจสากล 

Tareeya :

www.tareeya.com
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TREND 3 |  CONNECTIVITYเชื่อมโลกให้เล็กลง โอกาสก็มากขึ้น

เร่ิมต้น | โอกาส	 	 เริม่ต้นจำกเดมิทีท่�ำงำนเกีย่วข้องกบักำรแปรรปูผกัผลไม้	ท�ำให้ได้เรยีนรูก้ำรคดัเลอืก 
วัตถุดิบที่มีคุณภำพและวิธีกำรถนอมอำหำรในหลำยรูปแบบ	 รวมทั้งได้ติดตำมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อยูต่ลอดเวลำ	ประกอบกบักระแสรกัสุขภำพในคนทุกวยัเพิม่มำกข้ึน	ท�ำให้เกดิควำมคดิทีจ่ะน�ำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ	 ในกำรถนอมอำหำรมำสร้ำงผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของตนเอง	 โดยมองว่ำขนมขบเค้ียวเป็น 
อีกทำงเลือกหนึ่งท่ีน่ำสนใจ	 เพรำะประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่หลำกหลำย	 ท�ำให้เป็นข้อได้เปรียบ 
ในกำรแข่งขันในตลำดโลกมำกขึน้	

แนวคิด  ต้องกำรปฏิวัติวงกำรขนมขบเคี้ยวไทย	 โดยผสมผสำนระหว่ำงนวัตกรรมกับควำมอร่อย	
ด้วยกำรน�ำผลไม้สดมำแช่แข็งและน�ำเข้ำเครื่อง	 Freeze	 Dry	 พร้อมเพิ่มควำมกรอบด้วยเทคโนโลยี
ถนอมอำหำรที่ยังไม่มีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำย	 เพรำะเป็นเทคโนโลยีในวงกำรยำ	 กรรมวิธีนี้จะยังคง 
รักษำวิตำมินในผลไม้	 	 ไม่มีสำรปรุงแต่งและไม่มีน�้ำมันที่เกิดจำกกำรทอดอีกด้วย	 จึงเป็นขนมขบเคี้ยว 
พันธุ ์ ใหม ่ที่ท�ำจำกผลไม ้สด	 เหมำะกับคนรักสุขภำพทุกเพศทุกวัยและยังช ่วยเพิ่มมูลค ่ำให ้ 
สินค้ำเกษตรอีกด้วย	

WEL-B  Snack
ผลไม้อบกรอบเพื่อสุขภาพ

www.welbsnack.com
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เชื่อมโลกให้เล็กลง

โอกาสก็มากขึ้น

เกดิกำรเคล่ือนย้ำย
แรงงำนเสร	ีเป็นโอกำสของคนที่
มศีกัยภำพ	สำมำรถเลือกออกไป

ท�ำงำนในต่ำงแดน

ช่องทำงกำรค้ำออนไลน์มี
แนวโน้มขยำยตวั		เช่นเดยีวกบั 
เศรษฐกจิกำรค้ำบรเิวณชำยแดน
และธุรกจิท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์

ของกลุ่มประเทศ	AEC

โอกำสในกำรประกอบอำชพี
ใหม่ๆ	เช่น	ล่ำมแปลภำษำ	ร้ำนอำหำร
วฒันธรรมท้องถ่ิน	บรกิำรขนส่งสนิค้ำ	

บรกิำรน�ำเทีย่ว 
	ธุรกิจโรงแรมที่พัก	และธุรกิจกำรค้ำ

ออนไลน์	เป็นต้น

โอกาสมา
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โอกาสขยายไป
พร้อมกับสังคมเมือง
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 กรุง เทพฯ เมืองหลวงที่ นับวันจะมี 
ข ้อจ�กัดในการรองรับความต ้องการ 
ของภาคเศรษฐกิจและประชาชน ประกอบ
กั บค ว าม เ จ ริญก ้ า วหน ้ า ข อ งร ะบบ
สาธารณูป โภค โครงข ่ ายคมนาคม
ขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้  
“ ค ว าม เ ป ็ น เ มื อ ง ”  ขยายตั วออก ไป 
ตามชานเมืองและต่างจังหวัด เกิดเมืองใหม่ๆ 
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเมืองเสมือน
ที่ผู ้คนมีพฤติกรรมการบริโภคเหมือนกับ
คนในเมืองใหญ่ ผู้ประกอบการที่สามารถ
มองเห็นโอกาสและลู ่ทางที่แจ ่มใสเหล่านี ้
จะสามารถขยายกิจการของตนเองออกไป
ยังเมืองต่างๆ ได้

โอกาสขยายไป
พร้อมกับสังคมเมือง
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โอกาสขยายไป... พร้อมกับสังคมเมือง   TREND 4 |  URBANIZATION

เริ่ มต ้ น |  โอกาส  	 ผู ้ก ่อตั้ งประกอบด ้วยหุ ้นส ่วนหลำยกลุ ่ม	 ทั้ งที่ เป ็นนักลงทุนและ
กลุ่มท่ีมีประสบกำรณ์หลำกหลำยธุรกิจ	 เช่น	 นักออกแบบ	 เจ้ำของร้ำนอำหำร	 ร้ำนดอกไม้	 ธุรกิจ
อพำร์ตเมนต์และร้ำนกำแฟ	 โดยมีควำมคิดตรงกันที่จะสร้ำงธุรกิจและงำนดีไซน์ให้เป็นพ้ืนที่ท�ำงำน 
รูปแบบใหม่	 เพื่อให้บริกำรแบบรำยชั่วโมงและรำยบุคคล	 (หรือกลุ่ม)	 ให้สำมำรถนั่งท�ำงำนเป็นส่วนตัว 
แต่มพีืน้ท่ีท�ำงำนร่วมกนั	พร้อมทัง้ให้บรกิำรทีพ่กัแบบโฮสเทล	

แนวคิด	 	 ส�ำคัญของธุรกิจ	 คือ	 “สถำนที่ท่ีใช้ชีวิตได้อย่ำงสมบูรณ์แบบในหนึ่งวัน”	 เน้นกำรสร้ำงสังคม 
ทีอ่ยูร่่วมกนั	 มกีลุม่ผูใ้ช้บรกิำรเป็นคนรุ่นใหม่ทีม่คีวำมคดิเก่ียวกบังำนอำชีพทีเ่ปลีย่นไป	 เป็นกลุม่ทีน่ยิมใช้
พืน้ทีท่�ำงำนลักษณะนี	้ เช่น	 คนท�ำงำนอสิระไม่รบัเงนิเดอืนประจ�ำ	 (Freelancer)	 ดไีซเนอร์	 โปรดกัชัน่เฮำส์ 
เวบ็ดไีซเนอร์	และกลุ่มคนทีต้่องกำรมำหำเพือ่นในทีน่ี	้ก่อให้เกดิกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์	และเกดิสงัคม
ของคนท�ำงำนรุน่ใหม่	เกิดแนวคดิใหม่และธรุกจิใหม่จำกกำรร่วมมอืของผูม้ำใช้บรกิำร

and   Forward
ธรุกจิให้บรกิารพืน้ทีท่�งาน (Co working Space) 

และทีพ่กัประเภทโฮสเทล (Hostel)

www.onedaybkk.com

One   Day   I   Pause 
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โอกาสขยายไป... พร้อมกับสังคมเมือง  TREND 4 |  URBANIZATION

เริ่มต้น | โอกาส	 ควำมสนใจแรกเริ่มเกิดจำกเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันในธุรกิจต่ำงๆ	 เช่น	
กำรจองห้องพัก	 กำรจองร้ำนอำหำร	 และบริกำรอื่นๆ	 จึงได้ก่อต้ัง	 Parking	 Duck	 ร่วมกับเพ่ือน	
เพ่ือจัดท�ำแอปพลิเคชันส�ำหรับกำรจองที่จอดรถ	 โดยต่อยอดควำมคิดมำจำกรูปแบบกำรจอง 
ที่จอดรถในบ้ำนเช่ำ	 Airbnb	 มำเป็นกำรสร้ำงเว็บไซต์เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรเชื่อมต่อระหว่ำง 
ผู้เช่ำและผู้ให้เชำ่ที่จอดรถ	โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งจำกนักลงทุนชำวสิงคโปร์

แนวคิด	 แพลตฟอร์มออนไลน์ส�ำหรับกำรจองและให้เช่ำที่จอดรถ	 โดยมีท่ีมำจำกกำรเล็งเห็นปัญหำ
ในกำรหำที่จอดรถที่มีควำมยุ ่งยำกและใช้เวลำนำนในกำรหำท่ีจอดรถแต่ละคร้ัง	 (เฉลี่ย	 20	 นำที) 
ประกอบกบัข้อมลูจำกกำรท�ำวจิยัพบว่ำ	 แต่ละวันจะมรีถยนต์ประมำณ	5	 ล้ำนคนัทีว่ิง่อยูใ่นเขตกรงุเทพฯ 
แต่มีที่จอดรถว่ำงเพียง	 4	 แสนคันเท่ำน้ัน	 จึงเกิดควำมคิดท่ีจะท�ำธุรกิจเพื่อแบ่งป ันที่จอดรถ 
โดยเฉพำะในย่ำนท่ีมที�ำเลทีด่	ี เช่น	คอนโดหรืออพำร์ทเมนท์ใจกลำงเมอืง	รวมถงึท�ำเลอืน่ๆ	ทีม่ทีีจ่อดรถว่ำง
ในช่วงเวลำกลำงวัน		แล้วบรหิำรจัดกำรให้ลงตวัระหว่ำงเจ้ำของทีต้่องกำรปล่อยเช่ำกบัผู้ต้องกำรเช่ำทีจ่อดรถ

Parking    Duck
แพลตฟอร์มการจองและการปล่อยเช่าทีจ่อดรถออนไลน์

www.parkingduck.com
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โอกาสขยายไป... พร้อมกับสังคมเมือง   TREND 4 |  URBANIZATION

เริ่มต้น | โอกาส 	เริ่มต้นจำกควำมชอบในกำรปั่นจักรยำนกับเพื่อนๆ	ซึ่งแต่ละคนมีอำชีพที่หลำกหลำย 
แต่มีควำมสนใจในเรื่องกำรดูแลสุขภำพ	 กำรออกก�ำลังกำย	 รวมไปถึงควำมสนใจงำนออกแบบและ
แฟชั่น	 จำกกำรนัดรวมกลุ ่มปั ่นจักรยำนในเมือง	 พบว่ำ	 เสื้อผ้ำส�ำหรับสวมใส่ในกำรปั ่นจักรยำน 
ไม ่ตอบสนองควำมต ้องกำรของคนป ั ่น	 จึ งมองเห็นช ่องว ่ำงในกำรท�ำ ธุรกิจเ สื้อผ ้ำส�ำหรับ 
กำรปั่นจักรยำนโดยเฉพำะ	โดยเริ่มออกแบบเสื้อจักรยำนที่เหมำะกับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง		

แนวคิด	 หลักของ	 Selectism	 คือ	 “Function	meet	 Fashion”	 เป็นกำรใส่ใจในรำยละเอียดของ
กำรออกแบบท่ีค�ำนึงถึงผู้สวมใส่เป็นหลักและเน้นกำรใช้งำน	 ซึ่งเหมำะกับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภำพและ 
กำรออกก�ำลังกำยด้วยกำรปั่นจักรยำนและให้ควำมส�ำคัญกับแฟชั่นกำรแต่งตัว	 โดยเน้นผ้ำที่มีคุณสมบัติ
ในกำรซับเหงื่อได้ดี	ช่วยรักษำอุณหภูมิร่ำงกำย	ดูดซับน�้ำได้ด	ีแห้งเร็ว	ป้องกันแสง	UV	และมีน�้ำหนักเบำ

Selectism
เสื้อจักรยานที่สวมใส่ได้ทุกโอกาส

www.facebook.com/selectism.urbancyclingwear
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โอกาสขยายไป... พร้อมกับสังคมเมือง  TREND 4 |  URBANIZATION

เริม่ต้น | โอกาส		จำกไอเดยีของกรำฟิกดไีซเนอร์สำวทีห่ลงรกักำรท�ำอำหำรจนรเิริม่ธุรกจิเดลิเวอรีอ่ำหำร
ไทยแบบพรีเมีย่ม	 โดยน�ำเสนอเมนอูำหำรไทยง่ำยๆ	 ในรูปแบบท่ีน่ำสนใจ	มกีำรรวีวิขัน้ตอนกำรปรงุอำหำร	
วตัถดุบิทีใ่ช้	และรำยงำนควำมคบืหน้ำของอำหำรแต่ละจำนให้ลกูค้ำได้รบัทรำบข้อมลูอำหำรทีส่ัง่	พร้อมทัง้ให้
บรกิำรส่งถึงท่ี	ท�ำให้ลูกค้ำสัมผสัถงึควำมใส่ใจและกำรให้บริกำรทีดี่	ปัจจบุนัก�ำลงัขยำยรปูแบบกำรให้บริกำร
อำหำรกล่องส�ำหรบัวันท�ำงำนด้วย		

แนวคดิ	ต้องกำรน�ำอำหำรไทยแท้ๆ	มำเผยแพร่และตีควำมให้คนอ่ืนเข้ำใจง่ำย	“อยำกให้อำหำรไทยเป็นภำษำ
สำกล	หน้ำตำดี	เข้ำใจงำ่ย”	ประกอบกับมองเห็นช่องวำ่งทำงธุรกิจ	โดยเน้นอำหำรแบบครอบครัวในสังคม
เมืองที่มีกำรขยำยตัวและไลฟ์สไตล์ที่เปล่ียนแปลงไปของคนเมือง	 โดยให้บริกำรสั่งอำหำรไทยพรีเมียม	
ออนไลน์และน�้ำพริกดิลิเวอรี่	ในชื่อ	“Quick”

KRUA   NOK  YOONG 
อาหารไทยและน�้าพริกเดลิเวอรี่

www.facebook.com/KruaNokYoong
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โอกาสขยายไป... พร้อมกับสังคมเมือง   TREND 4 |  URBANIZATION

เริ่ มต ้น | โอกาส 	 	 บริกำรจัดส ่งของและเอกสำรรูปแบบใหม่ของคนเมืองที่ ใช ้จักรยำน 
เป็นพำหนะ	 เพื่อให้บริกำรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 โดย	 BikeXenger	 ท�ำหน้ำที่บริหำร 
กำรท�ำงำนทั้งหมดของนักปั่นรับจ้ำงส่งเอกสำรหรือสิ่งของ	 ก่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรให้บริกำร 
และไม่ก ่อให้เกิดมลพิษ	 อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงอำชีพให้นักปั ่นและท�ำให้สุขภำพดี	 นอกจำกนี้ 
ยังต้องกำรกระตุ้นให้ผู้พบเห็นเกิดควำมต้องกำรใช้จักรยำนในชีวิตประจ�ำวัน	 และเพ่ือสร้ำงภำพลักษณ ์
ทีด่ใีห้องค์กรอกีด้วย

แนวคดิ ต้องกำรผลักดนัให้คนกรุงเทพฯ	หนัมำใช้จกัรยำนเป็นยำนพำหนะในกำรเดนิทำง	เพ่ือลดปัญหำกำร
ใช้พลังงำนอย่ำงส้ินเปลืองและมสีขุภำพทีด่	ี	โดยมองว่ำทกุธรุกจิจะต้องมกีำรท�ำธรุกรรมทำงกำรเงนิ	เอกสำร	
กำรรับส่งส่ิงของเกิดขึ้นตลอดเวลำ	 แม้ว่ำจะมีเทคโนโลยีในกำรรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วเพียงใดก็ตำม	ท�ำให้
กลุม่นกัป่ันจกัรยำน	 “ไบค์เซน็เจอร์”	ท�ำธรุกจินีข้ึน้มำเพือ่เป็นทำงเลอืกให้ภำคธรุกจิใช้จกัรยำนเป็นพำหนะ 
ในกำรส่งเอกสำรหรอืพสัด	ุและเพ่ือช่วยลดมลภำวะทำงอำกำศไปในตวัด้วย

BikeXenger
“เมสเซนเจอร์สีเขียว” 

บริการรับส่งของด้วยจักรยานรายแรกของประเทศไทย

www.bikexenger.com
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โอกาสขยายไป
พร้อมกับสังคมเมือง

โอกาสมา ธุรกิจที่ตอบสนองกำรขยำยตัว
ของเมืองใหญ่และเมืองรองจะมี 
โอกำสเติบโต	เช่น	รำ้นอำหำร	
คอนโด	อพำร์ตเมนต	์ส�ำนักงำน	 

โรงเรียนสอนพิเศษ	
คอมมูนิตี้มอลล	์เป็นต้น

เกิดโอกำสในกำรประกอบอำชีพ
เพื่อรองรับวิถีชีวิตแบบคนเมือง	

เช่น		สถำปนิก		ผังเมือง		ธุรกิจอำหำร 
เดลิเวอรี	่ธุรกิจ	co-working	space	 

บริกำรรถเชำ่ผ่ำนแอปพลิเคชัน	 
ตลำดนัดคนเมือง	ธุรกิจอำหำร 
เคลื่อนที่		โรงแรมบูติค		เป็นต้น	

ธุรกิจต่อเนื่องได้รับ
ผลพลอยได้	เช่น	ธุรกิจด้ำนงำน
ออกแบบและตกแต่งภำยใน	

ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง		
เป็นต้น
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จากคนรุ่นใหม่
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 คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันมีความต้องการ 
ที่หลากหลาย มีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่
เปลีย่นแปลงไปไม่ว่าจะเป็น Gen Y ทีก่�ลงั 
เ ป ็ น วั ย ห นุ ่ ม ส า ว คนท�ง า น รุ ่ น ใ ห ม ่ 
ที่ มี ความคิด พฤติกรรมการท�งาน 
ท่ีแตกต่างไปจากรุ ่นก่อน Gen C ที่มี
พฤติกรรมการติดต่อส่ือสารที่รวดเร็ว 
เช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต Gen Me ที่มี
ความคิดเป็นของตัวเอง ต้องการสร้าง 
ความโดดเด ่น เน ้นความแตกต ่าง ไม ่
เหมือนใคร มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 
รู ป แ บ บ ก า ร ใ ช ้ ชี วิ ต แ ล ะ ก า ร ท�ง า น 
เปลี่ ยนแปลง ไป ชอบความอิสระและ
ไม่ยึดติดกับองค์กร เกิดกลุ ่มผู ้บริ โภค 
ท่ีมีพฤติกรรเฉพาะ และมีหลากหลายกลุ่ม 
ในส ่วนภาคธุรกิจและผู ้ประกอบการ 
จึงต ้องมีการปรับกลยุทธ ์ ให ้สามารถ 
สนองตอบพฤติกรรมและความต้องการ
ของคนกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม 

สร้างโอกาส
จากคนรุ่นใหม่
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สร้างโอกาสจากคนรุ่นใหม่ TREND 5 |  NEW GENERATION

เริม่ต้น | โอกาส		ด้วยพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชพีเกีย่วกบัศลิปะและกำรออกแบบ	ประกอบกบัช่วงเวลำ 
ที่ได้ไปศึกษำและท�ำงำนที่ต่ำงประเทศ	 จึงมีโอกำสสัมผัสกับวัฒนธรรมของร้ำนกำแฟและกำรดื่มกำแฟ
แบบ	 Specialty	 Coffee	 	 ซึ่งเป็นร้ำนกำแฟที่ใส่ใจในคุณภำพและให้ควำมส�ำคัญกับทุกข้ันตอนกำรผลิต 
หลงัจำกกลับมำอยูเ่มอืงไทย	เหน็ว่ำยงัไม่มร้ีำนกำแฟในรปูแบบนีม้ำกนกั	จงึเหน็เป็นโอกำสดทีีจ่ะท�ำร้ำนกำแฟ
แบบนีข้ึ้น

แนวคิด	 จำกกำรท�ำในส่ิงที่รักและอยำกท�ำสิ่งที่ดีต่อตัวเองและผู้อื่น	 ท�ำให้เกิดเป็นร้ำนกำแฟและพ้ืนที่
สร้ำงสรรค์ในกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์งำนศิลปะร่วมกัน	 โดยคัดสรรเฉพำะเมล็ดกำแฟอย่ำงดี	 
น�ำมำชงด้วยควำมตั้งใจ	 เพื่อให้ทุกแก้วออกมำสมบูรณ์ที่สุด	 นอกจำกนี้ยังมีกำแฟแบบ	 Slow	 Bar	 
ทีไ่ม่ได้ใช้เครือ่ง	Espresso	แต่เป็นแบบชงมือบ้ำง	เป็น	Drip	บ้ำง	เปล่ียนวธิชีงไปเรือ่ยๆ	สร้ำงประสบกำรณ์
แปลกใหม่ให้กับร้ำนกำแฟ

INK   &   LION   Cafe
ร้านกาแฟและแกลเลอรี่

www.facebook.com/inkandlioncafe
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เริ่มต้น | โอกาส	 	 ด้วยควำมที่ท�ำงำนอยู่ในวงกำรอำหำรและฟู้ดสไตล์ลิสต์มำโดยตลอด	 รวมทั้ง 
ได้มีโอกำสเดินทำงท่องเท่ียวและเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ในสหรัฐอเมริกำเร่ือยมำถึงเกำะแมนฮัตตัน 
ของนิวยอร์ค	 ระหว่ำงกำรเดินทำงได้พบเจอกับผู ้คนตลอดจนได้ลิ้มรสอำหำรหลำกหลำยแนว 
จนมำสะดดุตำกบัรถขำยอำหำรเคลือ่นทีบ่นท้องถนนหรอืฟูด้ทรคั	ท�ำให้เหน็โอกำสอยำกจะพฒันำรปูแบบ 
อำหำรสตรีทฟู้ดส์ในเมืองไทย	ผนวกกับมีพำร์ทเนอร์ดำ้นกำรออกแบบ	“แมนฮัตตันแมงโก้”	จึงก่อก�ำเนิด
ขึ้นตั้งแต่ป	ี2554	เป็นต้นมำ

แนวคิด	 	 แมนฮัตตันแมงโก้	 เปิดกิจกำรตั้งแต่ปี	 2554	 โดยเร่ิมจำกกำรร้ำนค้ำเล็กๆ	 แล้วพัฒนำ 
มำสู่ฟู ้ดทรัคที่น�ำเอำสไตล์ของฟู ้ดทรัคของเกำะแมนแฮตตันมำปรับรูปแบบและสไตล์จนเกิดเป็น 
แมนฮัตตันแมงโก้ขึ้น	 โดยอำหำรและตัวรถจะมีจุดขำยที่แตกต่ำงจำกฟู ้ดทรัคอื่นๆ	 ด้วยกำรใช้
มะม่วงน�้ำดอกไม้เป็นวัตถุดิบหลักในเมนูทั้งคำวและหวำน	 ซ่ึงผู้บริโภคสำมำรถเห็นขั้นตอนกำรปรุง 
เสมอืนกบักำรชมศลิปะแสดงสด

Manhattan     Mango
ฟู้ดทรัค  ร้านอาหารเคลื่อนที่

www.manhattanmango.com
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เริม่ต้น | โอกาส	 	 เริม่แรกจำกกำรท�ำงำนอยูก่บัหน้ำจอคอมพิวเตอร์	 โดยใช้โปรแกรม	 Illustrator	 และ 
ต้องช่วยลูกค้ำที่ไม่มีงบในกำรถ่ำยรูปด้วยกำรท�ำภำพประกอบทดแทน	 จึงมีโอกำสทดลองท�ำอะไรใหม่ๆ	 
ทีแ่ตกต่ำง	ด้วยควำมชอบด้ำนฟอนต์ตวัอกัษรอยูแ่ล้วแม้ว่ำจะไม่ได้เรยีนมำโดยตรง	เมือ่ได้มำเจอคนเก่งๆ	ด้ำนนี้ 
จงึพยำยำมสร้ำงงำนโดยฉกีไปอกีแนว	 มำลงตวัทีเ่ทคนคิ	 Stencil	 ซึง่มแีค่กระดำษกบัคตัเตอร์	 คดิค้นและ
พฒันำเป็นรปูแบบ	One	Block	Stencil	พ่นได้ท้ังภำษำไทยและภำษำองักฤษ		สำมำรถพลกิแพลงและปรบั
รปูแบบไปได้เร่ือยๆ

แนวคิด	 จำกกำรชักชวนของรุ่นพี่ให้เข้ำมำร่วมท�ำงำนศิลปะบนก�ำแพง	 (กรำฟฟิต้ี)	 ถือเป็นครั้งแรก 
ที่น�ำเอำ	One	 Block	 Stencil	 มำท�ำงำนศิลปะ	ปัจจุบันได้ต่อยอดมำเป็นรูปแบบของตัวเองอยำ่งชัดเจน		
โดยเน้นเรื่องไอเดียสิ่งที่ต้องกำรส่ือมำกกว่ำควำมสวยงำม	 พยำยำมคิดวิธีกำรใหม่มำแก้ปัญหำกับงำน	 
จนพลิกแพลงไปสู่งำนไม้และวัสดุผสม	จนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

Rukkit   Designer
นักออกแบบกราฟฟิตี้  จากเทคนิค Stencil

www.facebook.com/rukkitworks 
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เริ่มต้น | โอกาส	 	 	 กำรได้คลุกคลีกับกำงเกงยีนส์มำต้ังแต่สมัยเด็กๆ	 เพรำะครอบครัวมีธุรกิจด้ำนนี ้
พอโตข้ึนก็หลงรักกำงเกงยีนส์	 เริ่มเก็บสะสมบ้ำงและสั่งท�ำพิเศษบ้ำงด้วยควำมหลงใหลในงำนฝีมือ 
เพรำะทกุขัน้ตอนในกำรท�ำกำงเกงยนีส์แต่ละตวัมีควำมละเอยีดอ่อนแฝงอยู	่ 	 และเหน็ว่ำในประเทศไทยยงั
ไม่เคยมร้ีำนท่ีให้ลูกค้ำได้ออกแบบและเป็นส่วนหนึง่ของกำรสร้ำงกำงเกงยนีส์ในแบบของตวัเอง		จงึเร่ิมต้นท�ำ 
ทลีะเลก็ทลีะน้อยจนส�ำเรจ็เป็นร้ำนข้ึนมำ

แนวคิด เครื่องแต่งกำยประเภทยีนส์โดยท�ำในรูปแบบงำนฝีมือตำมแบบที่ลูกค้ำต้องกำร	 ซึ่งมีรูปแบบ 
และเอกลักษณ์เฉพำะตัวไม่ซ�้ำแบบใคร	 ด้วยควำมที่ทำงแบรนด์ต้องกำรท�ำให้ลูกค้ำรู ้สึกว่ำคุ ้มค่ำ 
เกดิควำมพงึพอใจ	แม้ว่ำจะจ่ำยสงู	แต่ไม่เสยีดำยเงนิ	เพรำะเป็นสนิค้ำชิน้เดยีวในโลก	ทีท่�ำขึน้เพือ่เขำโดยเฉพำะ	
และไม่ได้เป็นแค่เครือ่งแต่งกำยเท่ำนัน้	แต่คืองำนศลิปะชิน้หนึง่

Selvedge   work
ยีนส์ท�มือในแบบของตัวเอง

www.selvedgework.com
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เริ่มต้น | โอกาส จุดเริ่มต้นจำกขณะเรียนปริญญำโทได้ท�ำโครงกำรวิจัยก่อนจบ	 พบว่ำประเทศไทย 
นัน้มอุีบตัเิหตุบนท้องถนนสูงสดุเป็นอันดบั	3	โดยสำเหตเุกอืบ	40%	มำจำกแอลกอฮอล์	จงึตดัสนิใจท�ำธุรกจิ	 
U	drink	 I	Drive	ขึน้เพือ่เป็นทำงเลอืกให้คนทีด่ืม่แอลกอฮอล์หรอืสงัสรรค์นอกบ้ำนกลบับ้ำนอย่ำงปลอดภยั	
และลดอุบัตเิหตุท่ีเกดิข้ึนบนท้องถนน	

แนวคิด	U	drink	I	Drive	ธุรกิจรูปแบบใหม่ครั้งแรกของประเทศไทยที่มีบริกำรส่งพนักงำนขับรถเพื่อพำ 
กลับบ้ำนอย่ำงปลอดภัยหลังจำกที่ออกไปสังสรรค์	 สำมำรถจองใช้บริกำรผ่ำนทำงโทรศัพท์	 เว็บไซต ์
หรือผ่ำนแอปพลิเคชัน	 	พนักงำนขับรถได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและอบรมจำกบริษัท	 Limousine	 Express	 
บริษัทบริกำรขับรถรับ-ส่งให้กับโรงแรมระดับ	 5	 ดำว	 และสำยกำรบินชั้นน�ำของโลก	 มีเทคโนโลยี	 GPS 
ซึง่สำมำรถระบุต�ำแหน่งของพนกังำนขบัรถได้ตลอดกำรให้บรกิำรพร้อมบนัทกึภำพตลอด	รวมทัง้ลกูค้ำผูห้ญงิ 
สำมำรถระบุพนักงำนขับรถเป็นผู้หญิงได้เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น

U   drink   I   drive
บรกิารพนกังานขับรถ ทีจ่ะพาคณุและรถของคณุกลบับ้านอย่างปลอดภยั

www.udrinkidrive.co.th
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สร้างโอกาส
จากคนรุ่นใหม่

โอกาสมา
ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้สนิค้ำและบรกิำร

ทีส่ะท้อนภำพลกัษณ์ควำมเป็นตวัเอง	
จงึเกิดธรุกจิย่อยๆ	ท่ีมลีกัษณะเฉพำะตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่แต่ละกลุ่ม	เช่น	
ธุรกิจขำยของออนไลน์	ธุรกิจ	co-working	
space	ตอบรับกำรท�ำงำนของคนรุ่นใหม่	
ร้ำนเสื้อผำ้วินเทจ	ร้ำน	DIY	ร้ำนจักรยำน	

ตลำดนัดตำมเทศกำล	เป็นต้น
โอกำสในกำรประกอบอำชีพ
ใหม่ๆ	เช่น	บล็อกเกอร์ควำมรู้
เฉพำะด้ำน	นักปั่นจักรยำน 

ส่งเอกสำร	เป็นต้น
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และโอกาส
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 ทกุวันนีผู้ห้ญงิยคุใหม่เข้ามามบีทบาท 
ส�คัญเพิ่มข้ึน เราจะพบผู ้หญิงเก่งใน 
ทกุวงการ ไม่ว่าจะเป็นภาคธรุกจิ การเงิน 
การเมือง ฯลฯ ผู้หญิงที่มีการศึกษา 
อาชี พ  แล ะสถานะทา งการ เ งิ น ดี 
ถื อ เ ป ็ น ก ลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภ ค ท่ี น ่ า ส น ใ จ 
เพราะพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการที่ตนเองพึงพอใจ เพ่ือแลกกับ 
ความสุข จึ ง เป ็น โอกาสของธุรกิจ 
ที่จะเข ้ามาตอบสนองความต้องการ
ของตลาดผู ้ หญิ งกลุ ่ มนี้ ใ ห ้ ตรง ใ จ  
โดยเฉพาะธุรกิจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
และความงาม

ผู้หญิงเป็นทั้งพลัง

และโอกาส
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ผู้หญิงเป็นทั้งพลังและโอกาส    TREND 6 |  WOMENOMICS       

เริ่ มต ้น |  โอกาส 	 เริ่มจำกกำรรับจ ้ำงผลิตรองเท ้ำให ้ กับแบรนด์อื่นๆ	 มำยำวนำนถึง 
สำมทศวรรษ	 จนมีประสบกำรณ์มำกมำย	 และมองเห็นช่องทำงกำรตลำดของรองเท้ำแฟชั่นเพื่อสุขภำพ			
มีควำมเชื่อมั่นว่ำกำรใส่รองเท้ำที่ถูกสุขลักษณะ	จะท�ำให้ผู้หญิงเรำเดินด้วยควำมมั่นใจ	ช่วยป้องกันอำกำร
ปวดต่ำงๆ	 และไม่ท�ำให้กระดูกเท้ำเสียรูปในระยะยำว	 จึงผลิตรองเท้ำเพื่อสุขภำพให้ผู้สวมใส่ได้ประโยชน์
อย่ำงแท้จริงทั้งในด้ำนสุขภำพเท้ำที่ดีขึ้นและคุ้มคำ่กับรำคำ  

แนวคิด 	 “ผู ้หญิงยุคใหม่สวยได้	 ไม่ต ้องทนเจ็บ”	 KLAS	 &	 SYLPH	 รองเท้ำไทย	 ดีไซน์สำกล	 
ใช ้นวัตกรรมที่อิงศำสตร์กล้ำมเนื้อและกระดูกมำประกอบเข้ำกับเทคนิคและกรรมวิธีกำรผลิต 
ที่พิถีพิถัน	 ใช้วัสดุท่ีมีคุณภำพสูงและออกแบบให้สวยเก๋	 ทันสมัย	 เหมำะกับไลฟ์สไตล์ของผู ้หญิง 
ทุกวัยที่รักสุขภำพเท้ำ

KLAS & SYLPH 
รองเท้าแฟชั่นเพื่อสุขภาพ ส�หรับคนมีสไตล์

www.klas-sylph.com
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เริ่มต้น | โอกาส	 เริ่มจำกกำรใช้ควำมรู ้ด้ำนนิเทศศำสตร์ท�ำงำนด้ำนกำรตลำด	 โดยขำยของ 
บนเว็บไซต์	 Groupon	 เพรำะกระแสโซเชียลมีเดีย	 เริ่มเป็นท่ีนิยมในวงกว้ำงมำกข้ึน	 ประกอบกับ 
มีควำมชอบและสนใจในกำรท�ำขนมเป็นงำนอดิเรก	 จนค้นพบกำรท�ำคุกกี้ที่ตกแต่งด้วย	 royal	 icing 
จึงเริ่มทดลองเริ่มต้นท�ำธุรกิจเล็กๆ	บน	Instagram	เพื่อตอบสนองควำมชอบท�ำขนมและศิลปะสร้ำงสรรค์
ให้เป็นธุรกิจที่ลงตัว	

แนวคิด	 “ขนมส�ำหรับงำน	 party	 และขนมที่เป็นของขวัญได้ด้วย”	 ส�ำหรับโอกำสพิเศษที่ตรงกับ 
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ำหรือคนพิเศษ	 โดยสร้ำงควำมโดดเด่นให้กับคุกกี้ด้วยกำรน�ำทักษะฝีมือทำงศิลปะ
กำรวำดภำพตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 เข้ำกับ	 theme	 ของงำน	 เพื่อให้ผู้รับประทับใจ	 คุกก้ีทุกชิ้น 
เป็นงำนผีมือท่ีท�ำด้วยใจรัก	 ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ	 เก็บได้นำนโดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย	 และพัฒนำสูตรคุกกี ้
ให้พร้อมส่งไปรษณีย์ได้อย่ำงปลอดภัยทั้งในและตำ่งประเทศ	

Petite   Fille   by JJ  
คกุกีด้ไีซน์เก๋ ใส่ความคดิสร้างสรรค์และออกแบบตามใจลกูค้า 

www.facebook.com/PetiteFillebyjj

96



ผู้หญิงเป็นทั้งพลังและโอกาส    TREND 6 |  WOMENOMICS       

เริ่มต้น | โอกาส	 	 	 เร่ิมจำกกำรได้เรียนที่คณะศิลปกรรมศำสตร์	 สำขำวิชำ	 Fashion	 design	
จึงมีพื้นฐำนด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ ้ำเคร่ืองแต่งกำย	 เม่ือเรียนจบก็เริ่มรับงำนอิสระ 
ด้วยกำรรับออกแบบสินค้ำเคร่ืองแต่งกำยทุกชนิด	 แต่พบว่ำมีควำมถนัดและหลงใหลในสินค้ำ
ประเภทกระเป๋ำและรองเท้ำ	 จึงสมัครเป็นนักออกแบบรองเท้ำเพื่อเรียนรู้ระบบกำรท�ำงำนในชีวิตจริง 
ระดับ	Mass	 Production	 แล้วไปเป็นนักออกแบบ	 ให้บริษัทเครื่องหนังต่ำงๆ	 และเป็นอำจำรย์พิเศษ
สอนวิชำ	Accessory	design	(bag&shoes)	ให้กับสถำบันสอนออกแบบแห่งหนึ่ง	จนในที่สุดได้ตัดสินใจ 
ออกมำเริ่มท�ำธุรกิจเป็นของตัวเองอย่ำงจริงจัง

แนวคิด	 	 	 ควำมเช่ือว่ำถึงจุดหน่ึงผู้บริโภคจะหันกลับมำหำสิ่งที่มีคุณค่ำทำงจิตใจมำกกว่ำควำมเป็น
วัตถุนิยม	 อีกท้ังสนใจควำมแตกต่ำงของงำนฝีมือที่มีเสน่ห์เฉพำะตัว	 จึงท�ำธุรกิจนี้ขึ้นมำเพ่ือสอน
ท�ำเครื่องหนังให้แก่บุคคลที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และลงมือท�ำได้จริง	 โดยเน้นประชำสัมพันธ์
เป็นภำษำอังกฤษ	 ท�ำให้ได ้เปรียบคู ่แข่งและสำมำรถเข้ำถึงชำวต่ำงชำติได้มำก	 โดยมีกำรเปิด	 
One	day	workshop	รองรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติด้วย	

R    Studio   
สตูดิโอสอนท�เครื่องหนัง

www.facebook.com/RStudioBkk
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เริ่มต้น | โอกาส 	จำกกำรออกก�ำลังกำยด้วยกำรเรียนมวยไทยเพื่อเผำผลำญไขมันและสร้ำงกล้ำมเนื้อ 
เกิดควำมคิดว่ำกำงเกงมวยน่ำจะมีดีไซน์ที่น ่ำสนใจมำกกว่ำที่ใช ้กันอยู ่ทั่วๆ	 ไป	 และในขณะนั้น	 
เทรนด์มวยไทยก�ำลังมำแรงในหมู่ผู้หญิงและชำวต่ำงชำติ	 ท�ำให้เห็นโอกำสสร้ำงเป็นธุรกิจข้ึนมำ	 โดยใช้
ประสบกำรณ์จำกที่เคยท�ำสปอร์ตบรำมำก่อนแต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเพรำะไม่ได้ส�ำรวจตลำดมำเป็น 
บทเรยีน	ท�ำให้กำรท�ำ	Varineswear	ในครัง้นีใ้ห้ควำมส�ำคญักบักำรส�ำรวจตลำดและมแีผนธรุกจิทีช่ดัเจนขึน้	

แนวคิด 	 กำงเกงมวยที่ดูแตกต่ำง	 โดยออกแบบให้เรียบหรู	 สำมำรถสั่งพิมพ์ชื่อหรือตัวเลข 
ลงบนกำงเกง	 	 เน้นสีด�ำและสีขำวเป็นหลัก	 แต่เพ่ิมลูกเล่นบนกำงเกงให้มำกขึ้น	 และเปล่ียนรูปแบบไป
ตำมเทศกำลต่ำงๆ	 มีสินค้ำสะสมเป็นคอลเลคช่ัน	 เปิดขำยแบบ	Made	 to	 Order	 ผ่ำนโซเชียลมีเดีย 
และเว็บไซต์ตำมไลฟ์สไตล์คนรุ ่นใหม่	 โดยเน้นภำพลักษณ์ควำมเป็นสินค้ำพรีเมียมส�ำหรับลูกค้ำ 
ระดับไฮเอนด์	

Varines wear 
กางเกงมวยดีไซน์เก๋ 

www.facebook.com/varineswear 
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และโอกาส
โอกาสมา

เกิดธุรกิจใหม่ๆ	ที่มำตอบรับพฤติกรรม 
ของผู้หญิงยุคใหม่	เช่น	ธุรกิจทำงด้ำน		

แฟชั่นในรูปแบบต่ำงๆ

เกิดธุรกจิทีม่ำช่วยสนบัสนนุให้ผูห้ญงิ 
สำมำรถออกไปท�ำงำนนอกบ้ำนได้มำกขึน้ 

	เช่น	ธุรกิจเนอสเซอรี่	บริกำรท�ำควำมสะอำดแบบ
ครบวงจร	งำนบริกำรดูแลเด็กและ 

ผู้สูงอำยุตำมบ้ำน	เป็นต้น

โอกำสทำงอำชีพที่ใช้ทักษะ
เฉพำะของผู้หญิง	เช่น	นักออกแบบ	 
ช่ำงแต่งหน้ำ	ช่ำงภำพ	สไตลิสท	์

เป็นต้น

เกดิโอกำสทำงอำชีพและบทบำท 
ทำงสังคมของผู้หญิงยคุใหม่	
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 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว 
โดย มีกลุ ่ มผู ้ สู งอายุที่ มี ศั กยภาพและ 
มีก�ลัง ซ้ือพร ้อมที่จะบริ โภคในส่ิงที่ตน
ต้องการ ซึ่งเป็นโอกาสสร้างธุรกิจต่างๆ 
เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ 
เหล ่านี้  อีกทั้ ง ยัง เป ็น โอกาสทองของ 
คนรุ่นใหม่ที่สามารถตีโจทย์ความต้องการ
ของคนสู งวั ย แล ้ วพัฒนา เป ็นอา ชีพ 
ของตนเองได้อกีด้วย เช่น อาชพีนกัออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

จากคนวัยเก๋า
โอกาส
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เริ่มต้น | โอกาส จำกพื้นฐำนกำรท�ำธุรกิจผลิต	Software	ด้ำน	Call	Center	ประกอบกับควำมสนใจ 
ในนวัตกรรมกำรผลิตหุ่นยนต์เพื่อรับใช้สังคม	 จนสำมำรถสร้ำงหุ ่นยนต์ดินสอที่ได้รับกำรยอมรับ 
เป็นอย่ำงดี	 	 จึงวำงแผนต่อยอดสร้ำงหุ ่นยนต์รุ ่นใหม่ๆ	 ที่จะมำรองรับควำมต้องกำรด้ำนอื่นๆ	 
ของคนในสังคม	โดยเฉพำะกำรดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี	

แนวคิด	 	 หุ ่นยนต์ดินสอมินิออกแบบให้มีลักษณะเหมือนเด็ก	 ใช้งำนง่ำย	 มีฟังก์ชั่นกำรท�ำงำน
หลำกหลำยและเป็นประโยชน์ต ่อกำรดูแลผู ้สูงวัย	 เช ่น	 สำมำรถตรวจจับกำรเดิน	 กำรหกล้ม	 
แจ้งเตือนและตั้งเวลำเพื่อแบ่งเบำภำระกำรจ�ำ	 มีระบบโทรศัพท์เป็นวิดีโอคอลเพื่อสื่อสำรแบบ	 
real	time	สำมำรถส่งผ่ำน	mobile	application	ให้ลูกหลำนและแพทย์ติดต่อได้ทันท	ีและยังมีฟังก์ชั่น 
สันทนำกำรเพื่อผ่อนคลำยและแก้เหงำด้วย

Dinsow   Robot 
ดินสอมินิ หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย 

www.ctasiarobotics.com
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เริ่มต้น | โอกาส	 ควำมประทับใจจำกกำรใช้งำนด้วยตนเองของเจ้ำของบริษัทน�ำไปสู่กำรตัดสินใจ 
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	Wheelchair	 และผลิตภัณฑ์อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ	 แก่คนพิกำรและผู้สูงอำย ุ
จำกผู้ผลิตแบรนด์ชั้นน�ำทั่วโลก	เช่น	MiKi,	COMFORT	ฯลฯ	

แนวคิด เน้นอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู ้สูงอำยุและคนพิกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน	 ช่วยเพ่ิมโอกำส 
ในกำรท�ำงำนและใช้ชีวิตประจ�ำวันได้สะดวกขึ้น	 จึงเลือกสรรผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเคลื่อนไหวที่มี
คุณภำพ	 เช่น	 วีลแชร์	 ลิฟท์ยกข้ึนลง	 ระบบบังคับรถยนต์ด้วยมือ	 ฯลฯ	 มำให้บริกำร	 จนในปี	 2554	 
ได้รับรำงวัลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมจำกส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ	 จำกผลงำนรถเข็นน�้ำหนักเบำ	 
อีกทั้งยังมีบริกำรให้ยืมวีลแชร์ฟรี	 และเป็นสถำนที่ศึกษำดูงำนของสถำบันต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรพัฒนำนวัตกรรมส�ำหรับคนสูงวัยและผู้พิกำรด้วย		

Siam      Nissin  
วลีแชร์ ส�หรับทกุปัญหาของการเคล่ือนไหว 

www.siamnissin.com

103



โอกาสจากคนวัยเก๋าTREND 7 |  AGING SOCIETY        

เริ่มต้น | โอกาส ควำมสนใจและประสบกำรณ์จัดกิจกรรมจิตอำสำ	 ประกอบกับควำมต้องกำร 
ที่จะท�ำบุญในรูปแบบอื่นๆ	ท�ำให้	ดร.เมธี	ธรรมวัฒนำ	อำจำรย์จำกคณะศึกษำศำสตร์	มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ได้ศึกษำและทดลองท�ำอุปกรณ์ยำงยืดแบบต่ำงๆ	 ให้เหมำะกับผู้ป่วยที่ต้องกำรท�ำกำยภำพบ�ำบัด	 แล้วใช้
เงินทุนของตัวเองจัดท�ำยำงยืดแจกจ่ำยไปยังโรงพยำบำล	 ชมรมผู้สูงอำยุ	 สถำนสงเครำะห์	 สถำนปฏิบัติ
ธรรมและอื่นๆ	

แนวคิด	 กำรท�ำยำงยืดให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู ้ใช้	 4	 กลุ ่ม	 ได้แก่	 กลุ ่มเด็ก-วัยรุ ่น	 
กลุ่มผู้สูงอำยุ	–	ผู้ป่วยทั่วไป	กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน	–	ผู้พิกำร	และกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องกำร 
ออกก�ำลังกำย	 รวมแล้ว	 29	 รูปแบบ	 	 รำยได้จำกกำรขำยยำงยืดจะน�ำไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำ 
สอนถักยำงยืดแก่ผู้ที่สนใจ	เพื่อน�ำไปแจกจ่ำยในกลุ่มตำ่งๆ	ต่อไป	โดยเฉพำะกลุ่มผู้สูงอำยุ	เพื่อให้มีสุขภำพ
ดีและอำยุยืนยำว

โครงการจิตอาสา 
“ยางยืดเปลี่ยนชีวิต” 

ยางยืด ส�หรับผู้สูงอายุ 

maydon2014@gmail.com
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จากคนวัยเก๋า
โอกาส

โอกาสมา

ธุรกิจท่องเที่ยวที ่
ออกแบบกิจกรรมให้
เหมำะสมกับคนสูงวัย

โอกำสทำงธุรกิจ	เช่น
ธุรกิจดูแลผูส้งูอำยตุำมบ้ำน	
ธรุกิจขำยอปุกรณ์ส�ำหรบั 

ผูส้งูอำยมุอืสอง	ธุรกจิบ้ำนพกั 
ส�ำหรับผู้สูงอำยุ	ธุรกิจน�ำเที่ยว

ส�ำหรับผู้สูงอำยุ	เป็นต้น

ธุรกิจพัฒนำที่พักอำศัย	
สินค้ำและบริกำร 
เพื่อคนสูงอำยุ

โอกำสทำงอำชพีของคนรุน่ใหม่ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับผูส้งูอำยุ		เช่น	 
นกัโภชนำกำร	พยำบำล	 

นกักำยภำพบ�ำบัด	นกัออกแบบ
ผลติภัณฑ์ทีต่อบโจทย์ 
คนทกุกลุม่	เป็นต้น
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ด้วยแนวคิดรักษ์โลก

พลิกโอกาส
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 ภั ย พิ บั ติ ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ส ร ้ า ง 
ความเสียหายเป็นวงกว้าง ภาวะโลกร้อน 
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ล้วนแล้วแต่ 
เป ็ น แรงกระตุ ้ น ให ้ ผู ้ คน ต่ืนตั วหั นมา
ให ้ความส�คัญกับการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหาภัยพิบัติเหล่านี้ เช่น มุ่งสู่การเป็น  
G reen  Economy  หรื อ ตั้ ง เ ป ้ า 
ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก Carbon 
Foot Pr int คนรุ ่น ใหม ่มีการปรับ
พฤติ ก รรม ใ ห ้ ค ว ามสน ใ จกั บ สิ น ค ้ า 
ที่เป็น Organic มากขึ้น  

 ภาคธุรกิจจึงต ้องปรับตัวทั้ง ในส่วน 
ข อ ง ภ า คก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ภ า คบ ริ ก า ร 
ด้วยการท�ธุรกิจที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด 
ตามความจ�เป ็ น และ ใ ช ้ อย ่ า งคุ ้ มค ่ า 
ขณะเดียวกันก็น�ไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ๆ 
ที่อาศัยทักษะ นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์
โลกขึ้นมา

ด้วยแนวคิดรักษ์โลก

พลิกโอกาส
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เริ่มต้น | โอกาส	 	 เริ่มค้นคว้ำหำข้อมูลและศึกษำงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เก่ียวกับ 
กำรผลิตภำชนะบรรจุย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพจำกมันส�ำปะหลังในระดับโรงงำนต้นแบบ	 ซึ่งสำมำรถ
ใช้ทดแทนภำชนะบรรจุพลำสติกและโฟม	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงมำกและบำงประเทศ
ออกมำตรกำรไม่ให้ใช้แล้ว	 โดยต่อยอดน�ำผลงำนวิจัยพัฒนำเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์จำกมันส�ำปะหลังเพื่อ 
กำรส่งออก	ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวคิด	 	 UB	 Pack	 บรรจุภัณฑ์ผลิตจำกวัสดุธรรมชำติ	 ปรำศจำกกำรเติมแต่งทำงเคมีและสำมำรถ
ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลำยรูปแบบ	 เมื่อใส่ของร้อนสำมำรถใช้มือจับได้และใส่อำหำรได้ปลอดภัย	
เป็นภำชนะแบบใช้ครั้งเดียว	 เมื่อใช้แล้วก็จะกลำยเป็นขยะที่สำมำรถย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ	 
ไม่ทิ้งมลภำวะให้กับโลก	 โดยผลิตภัณฑ	์UB	 Pack	 มีหลำยรูปแบบ	 อำทิ	 จำนชำม	 แก้วน�้ำ	 ที่ใส่ของร้อน 
ของเย็น	รวมทั้งกำรรับผลิตบรรจุภัณฑ์ตำมแบบของลูกค้ำด้วย	

UB   Pack 
บรรจุภัณฑ์จากแป้งมันส�ปะหลัง

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

www.ubpack.net
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เริ่มต้น | โอกาส	 	 	 	 จำกกำรท�ำผลิตภัณฑ์กระดำษที่ท�ำจำกต้นกล้วยภำยใต้แบรนด์	 Re-leaf	 
แล้วต่อยอดแนวควำมคิดด้วยกำรน�ำวัสดุเหลือใช้มำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	 และจำกกำรเห็น
ปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเรำมำกขึ้นทุกวัน	 เพรำะมนุษย์ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสิ้นเปลืองโดย
ไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยำว	 	 ในฐำนะนักออกแบบ	 จึงเลือกที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำที่สุด	 โดยเริ่มต้นทดลองท�ำและพัฒนำมำเป็นธุรกิจในปี	2553	ซึ่ง
เป็นโอกำสในตลำดเพรำะยังไม่มีสินค้ำประเภทนี้มำกนัก

แนวคิด	ผลิตภัณฑ์กระเป๋ำของ	Rubber	Killer	ท�ำมำจำกวัสดุเหลือใช้จำกยำงในรถยนต์เก่ำ	ซึ่งนอกจำก 
จะช่วยแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมแล้ว	 ยังต้องกำรเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคให้ยอมรับผลิตภัณฑ์จำก
วัสดุเหลือใช้ว่ำสำมำรถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี	 มีมำตรฐำน	 แข็งแรงทนทำนและสำมำรถใช้งำนได้จริง 
ในชีวิตประจ�ำวัน	 โดยกระเป๋ำแต่ละรุ่นจะมีกำรออกแบบให้ตอบสนองรูปแบบกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกันไป	 
มีเอกลักษณ์เฉพำะและผำ่นกระบวนกำรผลิตที่ประณีต

Rubber   Killer 
ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก จากวัสดุเหลือใช้

www.rubberkiller.com

109



เริ่มต้น | โอกาส 	 คุณยุทธนำ	 อโนทัยสินทวี	 นักรีไซเคิลที่เร่ิมต้นจำกงำนอดิเรกเก่ียวกับกำร
ออกแบบของใช้จำกวัสดุมือสอง	 และเร่ิมมีตลำดญี่ปุ ่นสนใจ	 จึงพัฒนำไปเป็นธุรกิจในปี	 2547	 
ในนำมแบรนด์	The	ReMaker		และมีกำรต่อยอดคิดผลิตภัณฑ์ที่น�ำเอำเศษผ้ำชิ้นเล็กชิ้นน้อยมำอัดให้เป็น
แผ่น	โดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกส�ำนักนวัตกรรมแห่งชำติให้ทุนวิจัยพัฒนำผลิตภัณฑ์จนเป็น	“แผ่นวัสดุ
ทดแทนไม้”	ขึ้นจำกเศษผำ้อัดสุญญำกำศ	ชื่อ“Garmento	Board”	และได้รับรำงวัลจำกหลำยเวที	รวมทั้ง
ได้รับกำรบรรจุไว้ในห้องสมุดวัสดุ	Material	ConneXion	ด้วย

แนวคิด จำกกำรท�ำงำนภำยใต้แบรนด์	 The	ReMaker	 	ท�ำให้เกิดเศษวัสด	ุ (เศษผ้ำจำกเสื้อผ้ำมือสอง)	 
ที่เหลือจำกกำรออกแบบ	 จึงมีแนวคิดต่อยอดจำกเศษวัสดุท่ีไม่ใช้	 โดยผลิตภัณฑ์	 Garmento	 Board	 
เป็นวัสดุท่ีได้จำกกำรน�ำเศษผ้ำท่ีเหลือท้ิงมำอัดขึ้นรูปให้เป็นแผ่นกระดำน	 เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนไม	้ 
มีควำมแตกต่ำงในเรื่องของ	 Texture	 รูปแบบที่แตกต่ำงจำกวัสดุทดแทนไม้จริงทั่วไป	 สำมำรถน�ำไปใช้ใน
วงกำรแฟชั่น	วงกำรก่อสร้ำงและตกแต่งภำยใน

Garmento     Board 
แผ่นวัสดุทดแทนไม้จาก เศษผ้าอัดสุญญากาศ

http://theremaker.com 
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ด้วยแนวคิดรักษ์โลก

พลิกโอกาส

โอกาสมา

โอกำสทำงธุรกิจ	เช่น	ธุรกิจอำหำรที่ไม่ใช้ 
สำรเคมีในกำรผลิต	ธุรกิจออกแบบ
ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก	ธุรกิจรีไซเคิล 

ธุรกิจจักรยำน	เป็นต้น

โอกำสในกำรประกอบอำชีพใหม่ๆ	เช่น	
นกัออกแบบผลิตภัณฑ์หรอืบรรจภุณัฑ์

ทีไ่ม่ท�ำลำยส่ิงแวดล้อม	
นกัอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม	ทีป่รกึษำ 

กำรท�ำสินค้ำปลอดสำรพษิ																		
ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนวัสดรุกัษ์โลก	เป็นต้น
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“ขอขอบคุณ”
วิทยากร

Urbanization
รศ.ดร.ฮุย เด็น ฮวน 
ผู้อ�ำนวยกำร	ศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบ
กำรทำงด้ำนเทคโนโลย	ีมหำวิทยำลัย
นันยำง	สำธำรณรัฐสิงคโปร	์

ผศ.นิรมล กุลศรีสมบัต ิ
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรออกแบบและ
พัฒนำเมือง				(Urban	Design	and	
Development	Center	:	UddC)	
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	และหัวหน้ำ
โครงกำรฟื้นฟูเมือง	อำทิ	“ริมน�้ำ
ยำนนำวำ”	และ	“กรุงเทพฯ	250”

คุณยิหวา อรรถเวทยวรวุฒิ 
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้จัดกำร		One	day	|	
Pause	&	Forward	ธุรกิจ	Co-	 
working	Space	และที่พักประเภท
โฮสเทล		(Hostel)

คณุเบญจพร การุณกรสกลุ 
ผู้ก่อตั้ง	Absolute	Fit	Food	ธุรกิจ	
Delivery	อำหำรเพื่อสุขภำพ	และ	ผู้
อ�ำนวยกำรบริหำร	กลุ่มบริษัท	แอ็บ
โซลูท	โยคะ

Digital Age
คุณเรืองโรจน์ พูนผล  
ผู้ก่อตั้ง	500	Tuk	Tuks	,	Disrupt	
University	อดีตผู้บริหำร	Google	
ส�ำนักงำนใหญ่ที่	Silicon	Valley

คณุณฐัพชัญ์ วงษ์เหรยีญทอง   
Vice	President	–	Head	of	Online	
Marketing,	dtac	|	Columnist:	
a-day,	Positioning	|		Host	&	
Producer,	DigiLife	TV	(Nation	
Channel)	|	Trainer,	DOTS 
Consultancy

คุณธนบูรณ์ สมบูรณ ์ 
ผู้ก่อตั้ง	และ	Creative	Director	
องค์กรนวัตกรรมสังคม	Creative-
MOVE	

คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ 
ผู้ร่วมก่อตั้งและ	CTO	บริษัท	Zocial-
Ripple	เครื่องมือสร้ำงกิจกรรมกำร
ตลำดผ่ำนโซเชียลให้แบรนด์ฝีมือคน
ไทยในสิงคโปร์

ว่าทีร้่อยตรมีนตร ีฉันทะยิง่ยง 
ผูร่้วมก่อตัง้	BikeXenger	เมสเซนเจอร์ 
สีเขียว	บริกำรับขส่งเอกสำรในพื้นที่
กรุงเทพมำหำนครและปริมณฑล

New Gen
ผศ.ดร.การด ีเลียวไพโรจน์ 
กรรมกำรผู้จัดกำรศูนย์	C	asean

คณุวรวสิทุธ ิภญิโญยาง 
ที่ปรึกษำด้ำนธุรกิจดิจิทัล	คอลัมนิสต์
ด้ำนกำรตลำดและเทคโนโลยี	ผู้เขียน
หนังสือ	start	up	ideas	ไม่เริ่มคิด
ใหม่ก็เดินไกลได้เท่ำเดิม

คณุสริโสม บริสทุธ์ิสวุรรณ 
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธำนบริหำร	
U	Drink	I	Drive		ธุรกิจกำรบริกำร
พนักงำนขับรถรูปแบบใหม่แห่งแรก
ของประเทศไทย	ที่มีจุดมุ่งหมำยใน
กำรลดอบุตัเิหตทุีเ่กดิจำกกำรเมำแล้วขบั

คุณปิยะ ชยาภัม 
ผู้ร่วมก่อตั้ง	Manhattan	mango	ฟู้ด	
ทรัค	ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์และเข้ำถึง
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคในเมือง
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DIGITAL AGE
Wellograph 
							www.wellograph.com	
							E-mail	:
				 Support@wellograph.com	
‘me’ limited edition 
							www.me-limitededition.com	
							E-mail	:	talktome@me-limit		 								
	 ededition.com
Drivebot
							www.drivebot.io
							E-mail	:	natt.wk@drivebot.io

GLOBAL KNOWLEDGE SOCIETY
Eduzones 
							www.eduzones.com	
							E-mail	:	webmarter@eduzones	
CreativeMOVE
							www.creativemove.com	
							E-mail	:	contact@creatimove.	com	
 Charawe IT Solution 
						 www.cits.in.th
						E-mail	:	nasruddeen.c@gmail.	com		

CONNECTIVITY
Coco Easy 
							www.cocoeasy.co.th	
							E-mail	:	sales@cocoeasy.com
Murruh Dairy 
							www.murrahfarm.com
										E-mail	:	murrahdairy@hotmail.com			
Tareeya  
							www.tareeya.com
							E-mail	:	tareeyadesign@gmail.com
Wel-B
						www.welbsnack.com
							E-mail	:	info@welbsnack.com

URBANIZATION
ONEDAY | Pause and Forward    
						www.onedaybkk.com
				E-mail	:	contact@onedaybkk.com		
PARKING DUCK    
						www.parkingduck.com	
			 E-mail:	chayanon@parkingduck.com	
Selectism
						facebook.com/selectism.urban		 						
cyclingwear
			 E-mail	:	selectism@gmail.com		
Krua Nok Yoong    
					 facebook.com/KruaNokYoong			
Bike Xenger 
						www.bikexenger.com
						E-mail	:	bikexenger@gmail.com

NEW GENERATION
INK & LION Cafe   
							facebook.com/inkandlioncafe				
Manhattan Mango
						www.manhattanmango.com
							E-mail:danny@manhattanmango.com
Rukkit Kuanhawate 
							facebook.com/Rukkitworks
							E-mail	:	rukkit_k@hotmail.com
Selvedgework
						www.selvedgework.com
							E-mail	:	selvedgework@gmail.com		
U Drink I Drive       
						www.udrinkidrive.co.th
							E-mail	:	udrinkidrive.info@gmail.com											

WOMENOMICS
Klas & Sylph  
							www.klas-sylph.com	
							E-mail	:	info@klassylph.com
Petite Fille by JJ 
							facebook.com/PetiteFillebyJJ	
R Studio  
							facebook.com/RStudioBkk	
	 E-mail	:	rstudiobkk@hotmail.com
Varineswear 
							www.varine.com
							E-mail	:	admin@varine.com

AGING SOCIETY
Dinsow Robot 
						www.dinsaw.com
							E-mail	:	contact@dinsaw.com
Siam Nissin  
							www.siamnissin.com
			 E-mail	:	
	 panneeprint@yahoo.com
ยางยืดเปลีย่นชวีติ 
	 E-mail	:	maydon2014@gmail.com

WORLD FRIENDLY
Raitong Organics Farm
							www.raitongorganicsfarm.com
	 E-mail	:	
	 info@raitongorganicafarm.	com
Rubber Killer  
						www.rubberkiller.com
							E-mail	:	info@rubberkiller.com
UB Pack
							www.ubpack.com
							E-mail	:	watcharaporn@
	 ubpack.com	
Garmento Board
						www.theremaker.com
						E-mail	:	info@triple-pim.com

“ขอขอบคุณ”
ความรู้ดีๆ และตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ในนิทรรศการ

จัดท�าโดย

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล 

ชั้น 18-19ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2105 6500

โทรสาร 0 2105 6556

เวบ็ไซต์ www.okmd.or.th

www.facebook.com/OKMDInspire



CMMU Building,18th-19th Floor, 
69	Vibhavadi-Rangsit	Road,	Samsen	Nai,

Phayathai,	Bangkok	10400,	Thailand

Tel:	0	2105	6500

Fax:	0	2105	6556

www.okmd.or.th
www.facebook.com/OKMDInspire

OFFICE OF KNOWLEDGE 
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 
(PUBLIC ORGANIZATION)


