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กด 5  กลุ่มสร�างสังคม
        ผู�ประกอับการ
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เพราะทุุกทุ่�คืือรันเวย์์!

Touchable Fashion Design
สร้างแต้้มต้่อให้้แฟชั่ั�นแบรนด์์ไทุย์คืรองใจทุั�วโลก

 “ยิ่่�งรู้้� ยิ่่�งมีีโอกาส” ถามีว่่าธุุรู้ก่จแฟชั่่�นต้�องรู้้�อะไรู้ ถึงมีีโอกาส 
ทางธุุรู้ก่จเพิ่่�มีขึ้ึ�น ยิุ่คนี�เป็็นยิุ่คขึ้องขึ้�อมีล้ (Data) ใครู้ครู้อบครู้องขึ้�อมีล้ 
ได้�มีากกว่่า คนน่�นได้�เป็รู้ียิ่บ จึงเป็็นการู้ต้อบคำาถามีที�ว่่า “ยิ่่�งรู้้� (ขึ้�อมี้ล) 
ยิ่่�งมีีโอกาส” 

 ว่่นนี�ไม่ีว่่าคุณกำาล่งจะว่างแผนออกส่นค�าคอลเลกช่ั่นใหม่ี หรืู้ออยิ่ากจะ 
เพิ่�่มียิ่อด้ขึ้ายิ่ เป็ล�ียิ่นกลยิ่ทุธ์ุทางธุุรู้กจ่ หรู้อือะไรู้กต็้ามีแต่้ อยิ่ากให�ลอง 
เรู้่�มีจากการู้ใชั่�ขึ้�อมี้ล มีาเป็็นจุด้ต้่�งต้�นในการู้ค่ด้และลงมีือทำา 

	 อยากรู้้�ไหมว่่า	ข้�อม้ลสามารู้ถบอกอะไรู้กับธุุรู้กิจได้�บ�าง

 1.บอกโจทย์	:	พิ่ฤต่้กรู้รู้มีการู้ซืื้�อ หรืู้อแมี�แต่้การู้สอบถามีขึ้�อม้ีลท่�ว่ไป็ 
รู้ว่มีถึงคำาต้่ชั่มีต้่างๆ ขึ้องล้กค�า สามีารู้ถเอามีาใชั่�เป็็นโจทยิ่์สำาหรู้่บ
การู้พิ่่ฒนาธุุรู้ก่จ หรู้ือออกแบบส่นค�าใหมี่ๆ ได้� 

	 2.บอกปััญหา	:	หลายิ่ครู่้�งเจ�าขึ้องธุุรู้ก่จม่ีกมีองขึ้�ามี หรืู้อมีองไม่ีเห็น 
ป็ัญหาเล็กๆ น�อยิ่ๆ ซื้ึ�งขึ้�อมี้ลขึ้องป็ัญหาเหล่านี�มี่กจะมีาก่บเสียิ่งบ่น 
เสียิ่งสะท�อนขึ้องล้กค�า ถ�ารู้้�จ่กฟังและเก็บขึ้�อมี้ล คุณก็จะได้�เห็น 
ป็ัญหาขึ้องธุุรู้ก่จที�ซื้่อนอยิ่้ ่

	 3.บอกอนาคต	: จะขึ้าด้ทุนหรู้ือกำาไรู้ คาด้การู้ณ์ได้�จากขึ้�อมี้ล 
ผ้�ป็รู้ะกอบการู้สามีารู้ถใชั่�ขึ้�อมี้ลในอด้ีต้ เชั่่น ยิ่อด้ขึ้ายิ่ ค่าใชั่�จ่ายิ่ 
จำานว่นสต้็อกส่นค�า ฯลฯ มีาว่่เครู้าะห์เพิ่ื�อคาด้การู้ณ์อนาคต้ได้�

 ด่้งน่�น ถ�าอยิ่ากจะสรู้�างแต้�มีต่้อให�แบรู้นด์้แฟช่ั่�นขึ้องคุณ เพืิ่�อเอาชั่นะ 
ค้่แขึ้่งและครู้องใจล้กค�าได้�สำาเรู้็จ ต้�องเรู้่�มีจากขึ้�อมี้ล นอกจากขึ้�อมี้ล 
ที�ได้�จากล้กค�าแล�ว่ ขึ้�อมี้ลคว่ามีรู้้�จากอุต้สาหกรู้รู้มีสารู้ ก็เป็็น 
อีกทางเลือกที�ชั่่ว่ยิ่ให�คุณสำาเรู้็จได้�เชั่่นก่น

พัักตร์ู้อัมพัรู้รู้ณ	ตั�งว่ศิินธุรู้รู้ม
บรู้รู้ณาธุ่การู้บรู่้หารู้

วารสารอุุตสาหกรรมตีพิิมพิ์ต่อุเนื่่�อุง
ยาวนื่านื่นื่ับถึึงปััจจุบันื่เปั็นื่เวลากว่า 64 ปัี

เจ้าของ
กรู้มส่งเสรู้ิมอุตสาหกรู้รู้ม

เลขึ้ที� 75/6 ถนนพิ่รู้ะรู้ามีที� 6 เขึ้ต้รู้าชั่เทว่ี กรูุ้งเทพิ่ฯ 10400
โทรู้ศั่พิ่ท์ 0 2430 6865, 0 2430 6866

ทุ่�ปรึกษา
นายณัฐพัล	รู้ังสิตพัล
อธุ่บด้ีกรู้มีส่งเสรู้่มีอุต้สาหกรู้รู้มี

นายภาสกรู้	ชััยรู้ัตน์
รู้องอธุ่บด้ีกรู้มีส่งเสรู้่มีอุต้สาหกรู้รู้มี

นายเจตนิพัิฐ	รู้อด้ภัย
รู้องอธุ่บด้ีกรู้มีส่งเสรู้่มีอุต้สาหกรู้รู้มี

นางสาว่ณัฏฐิญา	เนตยสุภา
รู้องอธุ่บด้ีกรู้มีส่งเสรู้่มีอุต้สาหกรู้รู้มี

นางสาว่ปัรู้ะเทือง	พัฤกษาพัิทักษ์กุล
เลขึ้านุการู้กรู้มี กรู้มีส่งเสรู้่มีอุต้สาหกรู้รู้มี

บรรณาธิิการบริห้าร
นางสาว่พัักตรู้์อัมพัรู้รู้ณ	ตั�งว่ศิินธุรู้รู้ม
ผ้�อำานว่ยิ่การู้กลุ่มีป็รู้ะชั่าส่มีพิ่่นธุ์

บรรณาธิิการ
นางสาว่ว่รู้รู้ณศั่รู้่ กางก่�น

กองบรรณาธิิการ
นางสาว่นฤมีล ผึ �งเนียิ่มี, นายิ่ไพิ่ฑู้รู้ยิ่์ มีะเมีียิ่เมีือง, 
นางสาว่นรู้าภรู้ณ์ เต้ยิ่หล�า, นางสาว่เกสรู้า จ่นทรู้์งามี, 
นางสมีใจ รู้ ่ต้นโชั่ต้่ , นางสาว่ก ่ญศั่ญา ชั่ ุมีศัรู้ ี ,  
นางสาว่กนกรู้่กษ์์ นุก้ลโรู้จน์, นางสาว่ศั่รู้่ธุรู้ ชั่่ยิ่รู้่ต้น์, 
นางสาว่ธุนาว่ด้ี ก ุญแจนาค, นางสาว่สุด้า ว่่ชั่ ่ยิ่,  
นายิ่ป็ิยิ่ะวุ่ฒ่ จ่นทรู้์เสนา, นายิ่สุรู้่นทรู้์ มี่ว่งน�อยิ่

บรรณาธิิการทุ่�ปรึกษา
นางสาว่แพิ่รู้ว่ภท่รู้ โภว่าที

จัด์พิมพ์
บรู้่ษ์่ท เพิ่นน่นซื้้ลารู้ ์ แอสโซื้ซื้่เอทส์ จ ำาก ่ด้ : 100/6  
ซื้อยิ่อารู้ียิ่ ์ส ่มีพิ่่นธุ์ 3 ถนนพิ่หลโยิ่ธุ่น แขึ้ว่งพิ่ญาไท 
เขึ้ต้พิ่ญาไท กรูุ้งเทพิ่ฯ 10400 โทรู้ศั่พิ่ท์ 0 2270 1123-4 
โทรู้สารู้ 0 2270 1125

Editor
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สมัครู้ได้�	3	ช่ัองทาง
  สม่ีครู้ทางไป็รู้ษ์ณีย์ิ่ จ่าหน�าซื้องถึง
		บรู้รู้ณาธิุการู้ว่ารู้สารู้อุตสาหกรู้รู้มสารู้

กลุ่มปัรู้ะชัาสัมพัันธ์ุ	กรู้มส่งเสริู้มอุตสาหกรู้รู้ม	 
ถนนพัรู้ะรู้ามท่�	6	เข้ตรู้าชัเทว่่	กรูุ้งเทพัฯ	10400
2 สม่ีครู้ผ่าน Google Form : 

https://forms.gle/tmXXccJjmTjzZjPK9
3 สม่ีครู้ผ่าน QR Code

สมัคืร
สมาชิั่ก
วารสาร 1

 “บทคว่ามี บทส่มีภาษ์ณ์ หรู้ืองานเขึ้ียิ่นที�ต้ีพิ่่มีพิ่์ในว่ารู้สารู้ 
เล่มีนี� เป็็นคว่ามีค่ด้เห็นส่ว่นต้่ว่ขึ้องผ้�เขึ้ียิ่นแต้่ละท่าน ทางว่ารู้สารู้
ไมี่จำาเป็็นต้�องเห็นด้�ว่ยิ่เสมีอไป็ หากป็รู้ะสงค์จะนำาบทคว่ามีใด้ๆ  
ในว่ารู้สารู้ไป็ต้ีพิ่่มีพิ่์เผยิ่แพิ่รู้่ คว่รู้แจ�งเป็็นลายิ่ล่กษ์ณ์อ่กษ์รู้ 
ต้่อกองบรู้รู้ณาธุ่การู้”
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กางแผนยกระดัับอุุตสาหกรรม 
แฟชั่ั�นและไลฟ์สไตล์ไทย

เปิิด 3 แนวทาง กัับกัารมุ่่�งพััฒนาคน 
พัร้อมุ่เชื่่�อมุ่โยงเคร่อข่�าย
นักัออกัแบบและผู้้้ปิระกัอบกัาร
ต่�างกัล่�มุ่ธุ่รกัิจ และส่�งเส่ริมุ่
กัารส่ร้างมุ่าต่รฐาน เพั่�อหวัง
ข่ับเคล่�อนอ่ต่ส่าหกัรรมุ่
ส่ร้างส่รรค์ไทยให้เดินหน้า
ได้อย�างเข่้มุ่แข่็ง

40
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สร้างจุุดัแกร่ง 
ให้ธุุรกิจุบนเส้นทาง  
Green Fashion

ถอดรหัส่ความุ่ส่ำาเร็จโรงงานกัาร์เมุ่นต่ ์
อาย่กัว�า 40 ปิี หน่�งในโรงงานไมุ่�กั่�แห�ง 
ข่องไทยท่�ได้รางวัล Green Factory  
กัับแนวคิดส่ร้างมุ่้ลค�าเพัิ�มุ่ 
และลดต่้นท่นให้ธุ่รกัิจแฟชื่ั�น 
ด้วยเทรนด์รักัษ์์โลกั

Alternative Material 
วััสดัุแบบน้�! ก็ม้ดั้วัย
พัามุ่าเปิิดโลกั Material 
ท่�ทำาให้หลายคนถ่งกัับต่้องร้อง 
WOW! เพัราะไมุ่�คิดว�าโลกัข่อง 
วัส่ด่ในวงกัารแฟชื่ั�นจะมุ่าไกัลถ่ง 
ข่นาดน่� กัับ 4 วัส่ด่ส่่ดแปิลกั 
ท่�จะมุ่าเปิ็นทางเล่อกัใหมุ่� 
ให้กัับธุ่รกัิจแฟชื่ั�น 
ในปิีน่�และอนาคต่

ร้้ก่อุน! 4 วัิธุ้ขาย 
สินค้้าแฟชั่ั�นแบบใหม่! 
ข่ายแบบเดิมุ่ โลกัไมุ่�จำา ถ้าอยากั 
เพัิ�มุ่ด่กัร่ให้ส่ินค้าน�าซื้่�อข่่�นอ่กัข่ั�น 
แนะนำา 4 วิธุ่กัารข่ายส่่ดเจ๋ง 
ท่�แบรนด์แฟชื่ั�นระดับโลกัทำากััน 
รับรองว�า ทำาแล้วเวิร์กั จนล้กัค้า 
พัร้อมุ่ควักักัระเปิ๋าจ�ายแน�นอน
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05 COVER STORY 
เพราะทุุกทุ่�คืือรันเวย์์!
Touchable Fashion Design
สร้างแต้้มต่้อให้้แฟชัั่�นแบรนด์์ไทุย์คืรองใจทัุ�วโลก

10  INTERVIEW 
พงษ์์ศัักด์ิ์� เรืืองศัรีืใส
กางแผนย์กระดั์บอุต้สาห้กรรมแฟชัั่�นและไลฟ์สไต้ล์ไทุย์

13  MEGA TREND
7 เทรืนด์ิ์มาแรืง! ทุ่�สุด์แห่้งวงการ Fashion Design

16 SMART BIZ
BWILD ISAN เปล่�ย์นคืวามบ้านๆ ส่่อ่สานสุด์ Chic!

20 SME FOCUS  
K R A M ขาย์เสน่ห์้คืราม 
สร้างคืวามต่้างด้์วย์งานปักแฮนด์์เมด์

23 LOCAL SME  
Yaymudmee ฉ่ีกกฎธุุรกิจ 
สร้างคืวามสำาเร็จชุั่ด์ผ้าไทุย์ออนไลน์ 

26 MATERIAL WORLD
Alternative Material วัสดุ์แบบน่�! ก็ม่ด้์วย์

29 SME CORNER
เทพอ์นทรืาชััย สร้างจุด์แกร่งให้้ธุุรกิจ
บนเส้นทุาง Green Fashion

32 BIZ FOCUS
ธััญสุดิ์า แบรนด์์แฟชัั่�นทุ่�สร้างสรรค์ืจาก “ศิิลปนิก”

36 INSPIRING THOUGHT
Deeda แบรนด์์แฟชัั่�นทุ่�ยึ์ด์มั�นในตั้วต้น 
ย์อมรับในคืวามชั่อบของล่กค้ืา

38 SHOWCASE
RATANA กระเป๋าจักสาน จากผ้่ผลิต้วัย์เก๋า

40 CREATIVE IDEA 
4 ว์ิธีัขายส์นค้้าแฟชัั�นแบบใหม่! กระตุ้้นล่กค้ืาให้้ร่บเปย์์

42 GOOD GOVERNANCE

ฉีบับเด์ือนกันย์าย์น-ตุ้ลาคืม 2565
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COVER STORY
   กองบรรณาธิิการ

ถ้้าพููดถ้ึงอุุตสาหกรรมที่่�การแข่่งข่ันสูง
มาโดยตลอุด เชื่่�อุว่่าต้อุงม่ “ธุุรกิจแฟชื่ั�น” 

ติดอุยู่อุันดับต้นๆ อุย่างแน่นอุน 
ด้ว่ยมูลค่่าข่อุงอุุตสาหกรรมแฟชื่ั�นที่ั�ว่โลก

ในปััจจุบันที่่�ม่เก่อุบ 2.6 ล้านล้านดอุลลาร์สหรัฐฯ 
และม่อุัตราการเติบโตเฉล่�ย 5.5 เปัอุร์เซ็็นต์ต่อุปัี 
ที่ำาให้ตลาดแฟชื่ั�นนั�นที่ั�งหอุมหว่านและน่าดึงดูด 

จึงไม่แปัลกที่่�จะเห็นแบรนด์แฟชื่ั�นหน้าใหม่
พูากันแจ้งเกิดมากมาย ดังนั�น 

ถ้้าคุ่ณอุยากจะเอุาชื่นะคู่่แข่่ง 
ก็ต้อุงรู้ว่ิธุ่สร้างแต้มต่อุให้กับตัว่เอุง

เพราะทุกุทุ่�คืือรนัเวย์!์ 

TOUCHABLE
FASHION  

DESIGN
สร้า้งแต้้มต่้อให้แ้ฟชั่่�น

แบร้นด์์ไทยคร้องใจท่�วโลก
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อุุตสาหกรรมแฟชั่่�น 
เปลี่่�ยนไปอุย่างไร?

	 ก่่อนจะปรัับตััวหรัือเปล่ี่�ยนแปลี่ง 
ก่ลี่ยุทธ์์อะไรั	สิ่่�งสิ่ำ�คััญท่�ผู้้�ปรัะก่อบก่�รั 
ตั�องรั้�ก่่อนเสิ่มอ	 นั�นคัือ	 สิ่ถ�นก่�รัณ์์ 
ของอุตัสิ่�หก่รัรัมแฟชั่ั�นวันน่�เป็นอย่�งไรั 
แลี่ะม่อะไรัเปลี่่�ยนไปบ��ง		

1
ชื่่อุงที่างเปัล่�ยน 

 วันน่�อุตัสิ่�หก่รัรัมแฟชั่ั�น	 ไม่ได้�ตั่�ง 
ไปจ�ก่อุตัสิ่�หก่รัรัมอื�นๆ	ท่�ตั�องปรัับตััว 
รัับมือก่ับคัว�มท��ท�ยของยุคั	 Digital	
Disruption	 แลี่ะย่�งเมื�อถ้ก่ก่รัะตัุ�นด้�วย	
COVID-19	สิ่่งผู้ลี่ให�โลี่ก่ของธ์ุรัก่่จแฟชั่ั�น 
ตั�องก่��วเข��ส่้ิ่สิ่น�มก่�รัคั��ออนไลี่น์ 
อย่�งหลี่่ก่เลี่่�ยงไม่ได้�	 แลี่ะด้้เหมือนว่� 
สิ่น�มก่�รัคั��ในโลี่ก่ยุคัใหม่น่�จะขย�ยตััว 
เพิ่่�มข้�นเรัื�อยๆ	

	 ห�ก่ด้้จ�ก่ข�อม้ลี่ของก่้เก่่ลี่	เทม�เสิ่็ก่	
แลี่ะเบน	แอนด้์	คัอมพิ่�น่	ได้�คั�ด้ก่�รัณ์์ 
ไว�ว่�	 ปี	 2573	 เศรัษฐก่่จด้่จ่ทัลี่ของ 
เอเชั่่ยตัะวันออก่เฉี่ยงใตั�จะม่ม้ลี่คั่� 
ม�ก่ถ้ง	 1	 ลี่��นลี่��นด้อลี่ลี่�รั์สิ่หรััฐฯ	
โด้ยหมวด้แฟชั่ั�น	 ไม่ว่�จะเป็น	 เสิ่ื�อผู้��	
รัองเท��	 เคัรัื�องปรัะด้ับ	 จะเตั่บโตัก่ว่�	
3.1	เท่�เลี่ยท่เด้่ยว	

2
ลูกค่้าเปัล่�ยน

	 ปัจจุบันน่�	คัำ�หน้�งท่�หลี่�ยคันตั�องเคัย 
ได้�ย่น	ได้�เห็น	ได้�ผู่้�นตั�กั่นม�บ��ง	นั�นคืัอ 
“คัว�มหลี่�ก่หลี่�ย”	เพิ่รั�ะวันน่�ลี่้ก่คั�� 
ไม่ได้�ม่แคั่	 ชั่�ย	 หรัือ	 หญ่ง	 ตั�มเพิ่ศ 
โด้ยก่ำ�เน่ด้	แตั่ม่คัว�มซัับซั�อนม�ก่ก่ว่�นั�น	
LGBTQ+	 เป็นคัำ�น่ย�มท่�ทำ�ให�เห็นว่� 
ผู้้�คันยุคัใหม่ม่คัว�มหลี่�ก่หลี่�ยท�งเพิ่ศ 
หรัือแม�แตั่เรัื�อง	 รั้ปรั่�ง	 หน��ตั�	 สิ่่ผู้่ว	
ตัลี่อด้จนข�อจำ�ก่ัด้ทั�งท�งด้��นรั่�งก่�ย 
แลี่ะจ่ตัใจ	เชั่่น	ผู้้�สิ่้งอ�ยุ	ผู้้�พิ่่ก่�รั	ฯลี่ฯ	
สิ่่�งเหลี่่�น่�	 คัือ	 คัว�มหลี่�ก่หลี่�ยของ 
ผู้้�บรั่โภคัท่�เรั�จะเห็นได้�โด้ยทั�วไป	

	 ก่�รัให �คัว�มสิ่ ำ�คั ัญก่ ับคัว�ม 
หลี่�ก่หลี่�ยน่�	 ไม่ได้�ถ้ก่พิ่้ด้ถ้งแค่ัคัน 
บ�งก่ลีุ่่มเท่�นั�น	แตั่เป็นเรัื�องรัะด้ับโลี่ก่	
ขน�ด้ท่�สิ่หปรัะชั่�ชั่�ตั่	(United	Nations	
:	UN)	ยังผู้ลี่ัก่ด้ันแนวคั่ด้	Leave	No	One	
Behind	(LNOB)	หรืัอ	“ไม่ท่�งใคัรัไว�ข��งหลัี่ง”	
เพิ่ื�อมุ่งขจัด้คัว�มย�ก่จน	ยุตั่ก่�รัเลี่ือก่ 
ปฏิ่บัตั่	แลี่ะลี่ด้คัว�มไม่เท่�เท่ยม	ทำ�ให� 
ภ�คัธ์ุรัก่่จตั่�งพิ่�ก่ันหย่บเอ�แนวคั่ด้น่�	
ม�พิ่ัฒน�สิ่่นคั��แลี่ะบรั่ก่�รัท่�สิ่�ม�รัถ 
ให�ทุก่คันเข��ถ้งแลี่ะใชั่�ง�นได้�	 ภ�ยใตั� 
แนวท�งก่�รัออก่แบบท่�เรั ่ ยก่ว่� 
Inclusive	Design	หรัือ	ก่�รัออก่แบบโด้ย 
คัำ�น้งถ้งคันทุก่ก่ลีุ่่ม	เมื�อเป็นเชั่่นน่�แลี่�ว 
ผู้้�ปรัะก่อบก่�รัฝั่ั�งแฟชั่ั�นเองก่็จำ�เป็น 

 คำำาถาม
... 

วั่นน่�คำุณ 
พาแบรนด์์ต่วัเอุง
เข้้าส่่โลี่กอุอุนไลี่น์

แลี่้วัหรือุย่ง

	 เป็นก่�รัสิ่ะท�อนได้�ว่�	ตัลี่�ด้ออนไลี่น์ 
ก่ำ�ลี่ังเป็น	“ปัจจุบัน”	แลี่ะ	“อน�คัตั”	
ของธ์ุรัก่่จแฟชั่ั�น	ขณ์ะท่�ชั่่องท�งออฟไลี่น	์
อย่�ง	 หน��รั��น	 ถ้ก่ลี่ด้บทบ�ทลี่งไป	
แลี่ะไม่ได้ �ทรังพิ่ลี่ังเท ่�ก่ ับในอด้่ตั	
เพิ่รั�ะถ��สิ่ังเก่ตัให�ด้่	 แบรันด้์ใหม่ๆ	
ท่�เก่่ด้ข้�น	 ลี่�วนแตั่เป็นแบรันด้์ออนไลี่น ์
แทบทั�งสิ่่ �น	 โด้ยท่�ไม่ได้�สิ่นใจด้�วยว่�	
ตั�องม่หน��รั��น	หรัือม่ชั่็อปเป็นของตััวเอง		
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ตั�องเปลี่่�ยนเลี่นสิ่์ท่�ใชั่�สิ่ำ�หรัับก่�รัมอง 
ลี่้ก่คั��ใหม่	 ใคัรัท่�เคัยชั่่นก่ับก่�รัมอง 
ลี่้ก่คั��แบบเด้่มๆ	แบ่งเซัก่เมนตั์แคั่หญ่ง 
หรัือชั่�ย	เด้็ก่หรัือคันแก่่	นั�นอ�จจะทำ�ให� 
ธ์ุรัก่่จของคัุณ์ถ้ก่จำ�ก่ัด้วงให�แคับข้�น

3 
เที่รนด์เปัล่�ยน

	 แน่นอนท่�สิุ่ด้ว่�	ธ์ุรัก่่จแฟชั่ั�น	ตั�องว่�ง 
ตั�มเทรันด้์	แลี่ะหลี่�ยแบรันด้์ทำ�หน��ท่� 
เป็นผู้้�ก่ำ�หนด้เทรันด้์ด้�วยซัำ��	ซั้�งในวงก่�รั 
แฟชั่ั�น	 เทรันด้์อ�จจะไม่ได้�หม�ยถ้ง 
เพิ่่ยงแคั่	เทรันด้์ก่�รัออก่แบบ	เทรันด้์สิ่	่
หรัือเทรันด้์วัสิ่ดุ้เท่�นั�น	แตั่ยังรัวมไปถ้ง 
เทรันด้์ท่�จะทำ�ให�ก่�รัด้ำ�เน่นธ์ุรัก่่จ 
เปลี่่�ยนแปลี่งไปด้�วย	

	 ยก่ตััวอย่�ง	 ปัจจุบันท่�คันทั�วโลี่ก่ 
หันม�ตัรัะหนัก่แลี่ะให�คัว�มสิ่ำ�คััญก่ับ 
ก่�รัด้้แลี่ใสิ่่ใจสิ่่�งแวด้ลี่�อมม�ก่ข้ �น	
แลี่ะตั�องยอมรัับว่�	อุตัสิ่�หก่รัรัมแฟชั่ั�น	
โด้ยเฉีพิ่�ะก่ลีุ่ ่มของ	 Fast	 Fashion 
คั่อนข��งจะสิ่รั��งผู้ลี่ก่รัะทบตั่อโลี่ก่ใบน่�	
ทั�งก่รัะบวนก่�รัผู้ลี่่ตัท่�ส่ิ่งผู้ลี่ก่รัะทบตั่อ 
สิ่่�งแวด้ลี่�อมโด้ยตัรัง	 แลี่ะปรั่ม�ณ์ขยะ 
เสิ่ื �อผู้��ท่�ตั�องก่�รัพิ่ื�นท่�ในก่�รัฝั่ังก่ลี่บ 
ม�ก่ก่ว่�	10	ลี่��นตัันตั่อปี	เหลี่่�น่�นำ�ไปสิ่้่ 
ก่�รัเก่่ด้เทรันด้์ท่�เรั่ยก่ว่�	 Sustainable	
Fashion	หรัือ	แฟชั่ั�นยั�งยืน	นั�นเอง	ทำ�ให� 
ท่�ผู่้�นม�เรั�จะได้�เห็นถ้งก่�รัปรัับตััว 
ของหลี่�ยๆ	 แบรันด้์แฟชั่ั�นท่�ใชั่�เทรันด้	์
Sustainable	Fashion	ม�เป็นจุด้เปลี่่�ยน	
เพิ่ื�อสิ่รั��งโอก่�สิ่ให�ก่ับธ์ุรัก่่จ

 จ�ก่	 3	 คัำ�ถ�มท่�ท่�งท��ยไว�	 ก่็เพิ่ื�อ 
ตั�องก่�รัให�คัุณ์ได้�นำ�ก่ลี่ับไปคั่ด้ตั่อว่� 
วันน่ �คัุณ์เข��ใจธ์ุรัก่่จแลี่ะเห็นถ้งก่�รั 
เปลี่่�ยนแปลี่งของอุตัสิ่�หก่รัรัมแฟชัั่�น 
ม�ก่น�อยแคั่ไหน?	เพิ่รั�ะอย่�งท่�ก่ลี่่�วไว� 
ข��งตั�น	 ก่่อนจะปรัับตััวหรัือลี่งมือ 
เปลี่่�ยนแปลี่งอะไรั	เพิ่ื�อจะสิ่รั��งแตั�มตั่อ 
ให�ธ์ ุรัก่ ่จ	 คัุณ์ตั�องทำ�คัว�มเข ��ใจ 
ในสิ่่�งเหลี่่�น่�ด้�วยคำำาถาม

... 
วั่นน่�ลี่่กคำ้า
ข้อุงคำุณ
คำือุใคำร

คำำาถาม
... 

วั่นน่�คำุณ
ตามเทรนด์์ใหม่ๆ 

ท่�เกิด์ข้้�นท่นหรือุไม่

สร้างแต้มต่อุให้ธุุรกิจด์้วัย 
Touchable Fashion Design

 เมื �อรั้ �ถ้งสิ่่�งท่�เปลี่่�ยนแปลี่งไปแลี่�ว	
ม�ด้้กั่นตัอ่ว่�	แลี่�วจะสิ่รั��งแตั�มต่ัอให�ธุ์รัก่่จ 
ของคัุณ์ได้�อย่�งไรับ��ง	 แนวท�งหน้�ง 
ท่�คั ุณ์สิ่�ม�รัถนำ�ไปปรัะยุก่ตั์ใชั่�ได้� 
เรั่ยก่ว่�	 Touchable	 Fashion	 Design	
“เพิ่รั�ะทุก่ท่�คัือรัันเวย์!”	 วันน่�โลี่ก่ของ 
แฟชั่ั�นจ้งไม่ได้�เฉี่ด้ฉี�ยอย้่บนพิ่รัมแด้ง 
เท่�นั�น	 แตั่แฟชั่ั�นยังตั�องก่ลี่�ยเป็นสิ่่�ง 
ท่�จับตั�องได้�แลี่ะใชั่�ง�นได้�จรั่งในชั่่ว่ตั 
ปรัะจำ�วัน	จ�ก่จุด้น่�เองท่�ผู้้�ปรัะก่อบก่�รั 
เอสิ่เอ็มอ่สิ่�ม�รัถนำ�เอ�ม�ใชั่�เป็นก่ลี่ยุทธ์์	
เพิ่ื�อสิ่รั��งยอด้ข�ยแลี่ะก่�รัเข��ถ้งลี่้ก่คั�� 
ในวงก่ว��ง

	 แม�เรัื�องของแฟชั่ั�นจะถ้ก่นำ�หน��ด้�วย 
คัำ�ว่�	 “ด้่ไซัน์”	 แตั่ถ��สิ่วยอย่�งเด้่ยว	
ใชั่�ไม่ได้�	 ใสิ่่ไม่สิ่บ�ย	 ก่็คังไม่สิ่�ม�รัถ 
มัด้ใจลี่้ก่คั��ได้�สิ่ำ�เรั็จ	 เพิ่รั�ะคันยุคัน่� 
ใสิ่่ใจทั �งคัว�มสิ่วยง�มแลี่ะฟังก่์ชั่ัน 
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ก่�รัใชั่�ง�นไปพิ่รั�อมๆ	 ก่ัน	 เรั่ยก่ว่�	
ตั�องม�พิ่รั�อมทั�งรั้ปลี่ัก่ษณ์์ท่�ด้่	 ม่สิ่ไตัลี่	์
แลี่ะเข��ก่ันได้�ก่ับก่�รัใชั่�ง�น	 ซั้�งห�ก่ 
แบรันด้์ไหนนำ�เสิ่นอสิ่่�งเหลี่่�น่ �ให�ก่ับ 
ลี่้ก่คั��ได้�ก่่อน	โอก่�สิ่ย่อมเป็นของคันนั�น

	 จะเห็นได้�ว่�เรัื �องของ	 Touchable	
Fashion	 Design	 เป็นก่�รัตัอบโจทย ์
2	ด้��นด้�วยก่ัน	คัือ	Design	แลี่ะ	Function	

 Design : ปฏิ่เสิ่ธ์ไม่ได้�ว่�	 สิ่่นคั�� 
แฟชั่ั �นตั�องยืนหน้ �งเรั ื �องของด้่ไซัน  ์
ท่�สิ่วยง�ม	ฉีะนั�น	เรัื�องของก่�รัออก่แบบ 
จ้งไม่ม่สิ่้ตัรัสิ่ำ�เรั็จท่�จะบอก่ได้�ว่�	ด้่ไซัน ์
แบบไหนแลี่�วจะด้่	 หรัือด้่ไซัน์แบบไหน 
ถ้งจะปัง	แตั่สิ่่�งสิ่ำ�คััญของก่�รัออก่แบบ 
เพิ่ื �อให�ตัอบโจทย์ลี่ ้ก่คั��ย ุคัน่ �	 คั ือ	
สิ่่นคั��หรัือแบรันด้์นั�นๆ	ตั�องม่เอก่ลี่ัก่ษณ์์ 
เฉีพิ่�ะตััว	 ท่�ทำ�ให�ลี่้ก่คั��รั้�สิ่้ก่ถ้งคัว�ม 
แตัก่ตั่�ง	ไม่ซัำ��ใคัรั

	 โด้ยว่ธ์่หน้ �งท่ �จะทำ�ให�สิ่่นคั��เก่่ด้ 
คัว�มแตัก่ตั่�งแลี่ะม ่ เอก่ลี่ ัก่ษณ์์ 
เฉีพิ่�ะตััวได้�	 คัือ	 ก่�รัให�คัว�มสิ่ำ�คััญ 
ก่ับรั�ยลี่ะเอ่ยด้เลี่็ก่ๆ	น�อยๆ	ย่�งคัุณ์ลี่ง 
รั�ยลี่ะเอ่ยด้ม�ก่เท่�ไรั	ลี่้ก่คั��ก่็จะย่�งเห็น 
ถ้งคัว�มตั่�งม�ก่เท่�นั�น	 แลี่ะยังชั่่วย 
แก่�ปัญห�ก่�รัถ้ก่ลี่อก่เล่ี่ยนแบบได้�อ่ก่ด้�วย	

ยก่ตััวอย่�ง	 เสิ่ื�อผู้��	 ห�ก่คัุณ์สิ่�ม�รัถ 
ด้่ไซัน์คัว�มพิ่่เศษ	 หรัือใสิ่่รั�ยลี่ะเอ่ยด้ 
ลี่งไปในจ ุด้เลี่ ็ก่ๆ	 บนตั ัวเสิ่ ื �อผู้ ��	
ท่�หลี่�ยคันอ�จน้ก่ไม่ถ้ง	 เชั่่น	 ก่รัะดุ้ม	
ปก่เสิ่ื�อ	 ขอบก่รัะเป๋�	 โด้ยทำ�ให�ลี่้ก่คั�� 
รั้�สิ่้ก่ว่�	น่�คัือเอก่ลี่ัก่ษณ์์ของแบรันด้์คัุณ์	
ห�ไม่ได้�จ�ก่แบรันด้์อื�น	ก่็จะสิ่รั��งให�เก่่ด้ 
ก่�รัจด้จำ�ได้�อย่�งรัวด้เรั็ว

 Function : ก่�รัพิ่ัฒน�สิ่่นคั��แฟชั่ั�น 
ให�ม่ฟังก่์ชั่ันก่�รัใชั่�ง�นท่�เหม�ะสิ่ม 
แลี่ะตัอบโจทย์ก่ับยุคัสิ่มัย	นอก่จ�ก่จะ 
เป็นปรัะโยชั่น์ก่ับตััวลี่้ก่คั��โด้ยตัรังแลี่�ว	
ยังชั่่วยสิ่รั��งม้ลี่คั่�เพิ่่ �มให�ก่ับสิ่่นคั�� 
หรัือแบรันด้์คัุณ์อ่ก่ด้�วย	 ปัจจุบันม่ 
นวัตัก่รัรัมแลี่ะเทคัโนโลี่ย่ต่ั�งๆ	ถ้ก่นำ�ม�ใชั่� 
ในสิ่่นคั��แฟชั่ั�น	 เพิ่ื�อทำ�ให�ฟังก่์ชั่ันของ 
สิ่่นคั��แฟชั่ั�นม่คัว�มพิ่่เศษย่�งข้�น	

	 ยก่ตััวอย่�ง	สิ่่�งทอ	หลี่�ยคันตั�องเคัย 
สิ่ัมผู้ัสิ่ก่ับฟังก่์ชั่ันก่�รัใชั่�ง�นจ�ก่สิ่่�งทอ 
เหลี่่�น่�ม�ไม่ม�ก่ก่็น�อย	 เชั่่น	 ผู้��ท่�ม่ 
คัุณ์สิ่มบัตั่สิ่ะท�อนนำ��,	 ผู้��ม่ก่ลี่่�นหอม,	
ผู้��เพิ่่ �มคัว�มนุ่ม,	 ผู้��ตั��นแบคัท่เรั่ย	
แลี่ะผู้��ตั ��นก่�รัลี่�มของไฟ	 ฯลี่ฯ	
หรัือถ��จะให�ลี่ำ ��ก่ว่�นั �น	 เชั่ื �อไหมว่�	
บนโลี่ก่ใบน่�ม่สิ่่�งท่�เรั่ยก่ว่�	Smart	Textiles	

หรัือ	 สิ่่ �งทออัจฉีรั่ยะ	 เก่่ด้ข้ �นแลี่�ว	
ม ่ให � เห ็นตั ั �งแตั ่	 ผู้ ��ฝั่ ังเทคัโนโลี่ย  ่
โซัลี่�รั์เซัลี่ลี่์	 ท่�สิ่�ม�รัถผู้ลี่่ตัพิ่ลี่ังง�น 
จ�ก่แสิ่งอ�ท่ตัย์ได้�	ม่ก่�รันำ�ม�พิ่ัฒน�เป็น	
ผู้��ม่�นโซัลี่�รั์เซัลี่ลี่์,	ก่รัะเป๋�ชั่�รั์จพิ่ลี่ังง�น	
เป็นตั�น	หรืัอเสืิ่�อผู้��อัจฉีร่ัยะท่�ม่ก่�รัต่ัด้ตัั�ง 
เทคัโนโลี่ย่	โด้ยม่เซั็นเซัอรั์วัด้แลี่ะรัวบรัวม 
ข�อม้ลี่ของผู้้ �สิ่วมใสิ่่	 สิ่�ม�รัถในเชั่่ง 
สิุ่ขภ�พิ่ได้�	เชั่่น	อัตัรั�ก่�รัเตั�นของหัวใจ	
ชั่่พิ่จรั	ออก่ซั่เจนในเลี่ือด้	เป็นตั�น

	 ถ้งตัรังน่ �	 ถ��คัุณ์สิ่�ม�รัถพิ่ัฒน� 
ด้่ไซัน์ไปพิ่รั�อมๆ	ก่ับฟังก่์ชั่ันได้�	แน่นอนว่�	
สิ่่นคั��แฟชั่ั�นของแบรันด้์คัุณ์จะม่จุด้แข็ง 
ท่�ใชั่�มัด้ใจลี่้ก่คั��ได้�อย่�งแน่นอน

3 เคำลี่็ด์ลี่่บ
เพิ�มคำวัามสตรอุง!
ธุุรกิจแฟชั่่�น

	 ในยุคัท่�คั้่แข่งเก่่ด้ข้�นรั�ยวัน	 ลี่้ก่คั�� 
เปลี่่�ยนใจไวในชั่ั�วว่น�ท่	ก่�รัจะยืนหน้�ง 
ได้�อย่�งเข�มแข็งนั �น	 ผู้้ �ปรัะก่อบก่�รั 
ตั�องทำ�ให�คัรับ	โด้ยเฉีพิ่�ะ	3	ด้��นตั่อไปน่�	

	 ขายเก่่ง	:	ก่�รัข�ยออนไลี่น์	ถือเป็น 
ชั่่องท�งหลี่ ัก่ของก่�รัท ำ �ตัลี่�ด้ 
แลี่ะก่�รัข�ยของสิ่่นคั��แฟชั่ั�นในปัจจุบัน	
จะเห็นได้�ว่�	 ห�ก่ม่ก่�รัจัด้อันด้ับ 
หมวด้หม้่สิ่่นคั��ออนไลี่น์ข�ยด้่	จะพิ่บว่�	
สิ่่นคั��ก่ลีุ่่มแฟชั่ั�นมัก่จะตั่ด้อันด้ับตั�นๆ	
อย้่เสิ่มอ	ซั้�งปัจจุบันรั้ปแบบของก่�รัข�ย 
สิ่่นคั��แฟชั่ั�นออนไลี่น์	ม่ก่�รันำ�เสิ่นอด้�วย 
รั้ปแบบใหม่ๆ	โด้ยเฉีพิ่�ะ	“ก่�รัไลี่ฟ์สิ่ด้”	
ถ ือเป ็นก่ลี่ย ุทธ์ ์ก่�รัข�ยออนไลี่น  ์
ท่ �แบรันด้์แฟชั่ั �นน่ยมใชั่�อย่�งม�ก่	
เนื�องจ�ก่ก่�รัไลี่ฟ์สิ่ด้	 เป็นก่�รัข�ยท่� 
ก่รัะตัุ�นให�คันตััด้สิ่่นใจซัื�อได้�เรั็วแลี่ะง่�ย	
เพิ่รั�ะลี่้ก่คั��เก่่ด้คัว�มรั้ �สิ่ ้ก่รั ่วมได้� 
ม�ก่ก่ว่�ก่�รัข�ยออนไลี่น์ทั�วไป	อ่ก่ทั�ง	
ก่�รัโชั่ว์สิ่่นคั��ให�เห็นในลี่ัก่ษณ์ะของ 
ภ�พิ่เคัลี่ื�อนไหว	ทำ�ให�ลี่้ก่คั��ได้�เห็นทุก่มุม	
ทุก่สิ่่วนของตััวสิ่่นคั��	 หรัือก่�รัท่�ม่ก่�รั 
สิ่วมใสิ่่ให�เห็นจรั่งๆ	 ก่็ทำ�ให�ลี่้ก่คั�� 
ตััด้สิ่่นใจซัื�อได้�ง่�ยเชั่่นก่ัน	
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เทคำนิคำ
ไลี่ฟ์สด์ให้ปัง!

1

สร้้างคาแร็้ก่เตอร์้ท่ี่�แตก่ต่าง	
เพ่ื่�อสร้้างก่าร้จดจำาให้้ลููก่ค้า

2

จัดโปร้โมชััน	นาท่ี่ที่องเป็นช่ัวงๆ	
เช่ัน	เปิดด้วยสินค้าเร่้ยก่แขก่

ร้าคา	1	บาที่,	10	บาที่

3

เน้นความจริ้งใจ	ขายความเร่้ยลู	
บอก่คุณสมบัติแบบตร้งไปตร้งมา

4

บอก่ให้้ลููก่ค้ารู้้ก่่อนเสมอ
ก่่อนไลูฟ์์ต้องบอก่ให้้ลููก่ค้ารู้้ว่า
จะไลูฟ์์วันไห้น	ช่ัวงเวลูาอะไร้

... 
 ห้ลูังบ้านด่	:	ปัญห�ใหญ่ของธ์ุรัก่่จ 
แฟชัั่�นท่�ผู้้�ปรัะก่อบก่�รัส่ิ่วนม�ก่มัก่เจอกั่น	
คัือ	สิ่ตั็อก่บวม	สิ่่นคั��เหลี่ือคั��งในสิ่ตั็อก่ 
จำ�นวนม�ก่	 เนื �องจ�ก่สิ่่นคั��แฟชั่ั �น	
มัก่จะม่ไซัสิ่์	 สิ่่	 แลี่ะรัุ่นท่�หลี่�ก่หลี่�ย	
หรัือสิ่่นคั��ท่�เป็นคัอลี่เลี่ก่ชั่ัน	ห�ก่เปลี่่�ยน 
คัอลี่เลี่ก่ชัั่นใหม่	ก็่ทำ�ให�ม่ของเก่่�เหลืี่อคั��ง 
สิ่ตั็อก่	 ด้ังนั�น	 จำ�เป็นท่�ผู้้�ปรัะก่อบก่�รั 
ตั�องร้ั�จัก่บร่ัห�รัสิ่ต็ัอก่อย่�งม่ปรัะส่ิ่ทธ่์ภ�พิ่

เทคำนิคำ
แก้ปัญหาสต็อุกบวัม

1

คาดก่าร้ณ์ความต้องก่าร้ซ่ื้�อ 
สำาร้วจ	เก็่บข้อมูลูลููก่ค้า	
นิยมซ่ื้�อแบบไห้นมาก่ท่ี่�สุด	
เพ่ื่�อวางแผนสต็อก่สินค้า

2

ใช้ัร้ะบบไอท่ี่ช่ัวยบริ้ห้าร้สต็อก่	
ม่ก่าร้แจ้งเต่อนก่่อนสินค้าจะห้มด	
ห้ร่้อม่สินค้าเห้ลู่อค้างสต็อก่ 

จำานวนเท่ี่าไร้

3

จัดโปร้โมชััน 
เช่ัน	ถ้้าเห้ลู่อสินค้าไซื้ส์ให้ญ่่	
อาจจัดแคมเปญ่	“พื่ลัูสไซื้ส์” 
ขายร้าคาพิื่เศษเฉพื่าะสินค้า 

ไซื้ส์ให้ญ่่เท่ี่านั�น	

... 

คั่�ใชั่�จ่�ย	 แตั่ในคัว�มเป็นจรั่งแลี่�ว 
ชั่่วงเวลี่�แบบน่�เหม�ะท่�แบรันด้์จะทำ� 
ก่�รัสิ่ื�อสิ่�รัก่ับลี่้ก่คั��	 เพิ่ื�อตัอก่ยำ��ว่� 
แบรันด้์ยังคังอย้่	 ไม่ได้�ลี่�มห�ยไปไหน	
แลี่ะถ้งแม�จะยังไม่ม่ก่�รัซัื�อ	แตั่ลี่้ก่คั��ก่็จะ 
เก่่ด้ก่�รัรัับรั้�แลี่ะจด้จำ�แบรันด้์ได้�นั�นเอง

เทคำนิคำ
สื�อุสารแบรนด์์ 
ให้โด์นใจลี่่กคำ้า

1

ใช้ัก่ลูยุที่ธ์์	Storytelling	
เลู่าเร่้�องร้าวของแบร้นด์	 

เช่ัน	เลู่าเบ่�องห้ลัูงก่าร้พัื่ฒนาสินค้า,	
เลู่าถึ้งความพิื่เศษของวัสดุ 
ห้ร่้อก่ร้ะบวนก่าร้ผลิูต	ฯลูฯ

2

ที่ำาให้้แบร้นด์อยู่ในก่ร้ะแสบ้าง	
เที่ร้นด์ไห้นมา	ก่ร้ะแสไห้นดัง	
อย่าปลู่อยผ่าน	รู้้จัก่เลู่น 

กั่บก่ร้ะแสบ้าง	เพ่ื่�อที่ำาให้้แบร้นด์ 
ม่ความเคลู่�อนไห้ว 

แลูะเข้าถึ้งลููก่ค้าได้ง่าย

3

ให้้ลููก่ค้าช่ัวยส่�อสาร้แบร้นด์	 
ยุคน่�แบร้นด์พูื่ดไม่ที่ร้งพื่ลัูง 

เท่ี่าลููก่ค้าบอก่	อาจจัดเป็นกิ่จก่ร้ร้ม 
พิื่เศษให้้ลููก่ค้าม่ส่วนร่้วมกั่บแบร้นด์	
แลู้วใช้ัสิ�งเห้ลู่าน่�ส่�อสาร้ออก่ไป

... 
 แบร้นด์ปัง	 :	 ก่�รัสิ่รั��งแบรันด้์ 
เปรั่ยบได้�ก่ับก่�รัสิ่รั��งตััวตันในสิ่�ยตั� 
ลี่้ก่คั��	 ย่ �งท่�มก่ลี่�งก่�รัแข่งขันท่�สิ่้ง	
ก่�รัสิ่รั��งแบรันด้์ย่�งม่คัว�มสิ่ำ�คััญ	แตั่ด้�วย 
สิ่ถ�นก่�รัณ์์ปัจจุบันท่ �ตั�องเผู้ชั่่ญก่ับ 
คัว�มย�ก่ลี่ำ�บ�ก่ในก่�รัทำ�ธ์ุรัก่่จ	ทำ�ให� 
ผู้้�ปรัะก่อบก่�รัหลี่�ยคันหยุด้ท่�จะทำ� 
ก่�รัตัลี่�ด้หรัือสืิ่�อสิ่�รัแบรันด้์ให�เป็น 
ท่�รั้�จัก่ในวงก่ว��ง	เพิ่รั�ะตั�องก่�รัปรัะหยัด้ 

	 ท��ยท่�สิุ่ด้แลี่�ว	โอก่�สิ่มัก่จะเป็นของ 
คันท่�ปรัับตััวได้�ก่่อน	ถ��วันน่�คัุณ์ไม่อย�ก่ 
จะจมห�ยไปก่ับคัลี่ื�นคั้่แข่งท่�ม่ม�ก่ม�ย	
มัด้ใจลี่้ก่คั��ของตััวเองไว�ให�ได้�	ด้�วยก่�รั 
ไม่หยุด้น่�งท่�จะคั่ด้แลี่ะทำ�สิ่่�งใหม่ๆ	ตั่อให� 
วันข��งหน��จะม่คัว�มท��ท�ยให�ตั�อง 
รัับมือเพิ่่ �ม	 เชั่ื �อว่�	 คัุณ์จะไปตั่อได้� 
แบบไม่สิ่ะดุ้ด้!!

9



INTERVIEW

พงษ์์ศัักด์ิ์� เรือืงศัรืใีส
กางแผนยกระดัับ

อุตุสาหกรรมแฟชั่ั�นและไลฟ์สไตลไ์ทย

แม้้ในภาพรวม้ของอุตสาหกรรม้แฟชั่่�น ซึ่่�งถืือเป็็นหน่�งในอุตสาหกรรม้สร้างสรรค์์ 
ที่่�ข่บเค์ลื่ื�อนเศรษฐกิจหลื่่กของป็ระเที่ศจะได้้ร่บผลื่กระที่บจากวิกฤต COVID-19 เชั่่นเด้่ยวก่บหลื่ายๆ

อุตสาหกรรม้ แต่ย่งม้่แนวโน้ม้ที่่�สาม้ารถืขยายต่วได้้ โด้ยป็ี 2564 ม้่การเติบโตอย่่ที่่�
14 เป็อร์เซึ่็นต์ หรือค์ิด้เป็็นม้่ลื่ค์่ากว่า 250,000 ลื่้านบาที่ แลื่ะในไตรม้าสแรกของป็ี 2565

ม้่การขยายต่วได้้ถื่ง 16 เป็อร์เซึ่็นต์ ค์ิด้เป็็นม้่ลื่ค์่ากว่า 72,000 ลื่้านบาที่

   เรไร จัันทร์เอี่่�ยม

	 จากตััวเลขดัังกล่าวเป็็นการสะท้้อน
ให้้เห้็นว่าอุตัสาห้กรรมแฟชั่ั�นของไท้ย 
ยังอย่่ในท้ิศท้างท้่�สดัใส	และยิ�งถ้้าไดั้รับ 
การพััฒนาและส่งเสริมให้้ผู้่้ป็ระกอบการ 
ในอุตัสาห้กรรมดัังกล่าวเกิดัความ 
เข้มแข็ง	ไป็พัร้อมๆ	กับการสร้างม่ลค่าเพัิ�ม 
ให้้กับสินค้าและแบรนดั์ไดั้	ก็จะยิ�งห้นุน 
ให้้อุตัสาห้กรรมน่�ม่การเตัิบโตัไดั้อย่าง
ตั่อเน่�อง	 และน่�จึงเป็็นอ่กภารกิจของ 
กรมส่งเสริมอุตัสาห้กรรม	 ภายใตั้การ 
ดัำาเนินงานของกองพััฒนาอุตัสาห้กรรม 
สร้างสรรค์	 ในการท้ำาห้น้าท้่ �ตั่อยอดั 
ความสร้างสรรค์	เพั่�อสร้างความสำาเร็จ
ให้้กับธุุรกิจแฟชั่ั�นและไลฟ์สไตัล์ของ 
ไท้ยนั�นเอง

เร่่งปร่ับตััว...
ร่ับโลกที่่�เปล่�ยนแปลง 

	 จากการเป็ิดัเผู้ยของว่าท้่ �ร ้อยตัร่ 
พังษ์์ศักดัิ �	 เร่องศร่ใส	 ผู้่ ้อำานวยการ	
กองพััฒนาอุตัสาห้กรรมสร้างสรรค์	

กล่าวว่า	ภายใตั้อุตัสาห้กรรมแฟชั่ั�นนั�น	
ม่การเชั่่�อมโยงอุตัสาห้กรรมย่อย	ตัั�งแตั ่
ตั้นนำ�า	กลางนำ�า	ไป็จนถ้ึงป็ลายนำ�า	โดัยม ่
ผู้่้ป็ระกอบการ	SME	และ	Micro	SME	
รวมกันกว่า	150,000	ราย	และแน่นอนว่า	
ผู้่้ป็ระกอบการท้ั�งห้มดัน่�จำาเป็็นตั้องม ่
การป็รับตััวเพ่ั�อรับม่อกับการเป็ล่�ยนแป็ลง 
ท้่�เกิดัขึ�น	ท้ั�งในแง่ของพัฤตัิกรรมผู้่้บริโภค	
ท้่�เป็ล่�ยนจากการซื้่�อสินค้าห้น้าร้านมาส่ ่
ชั่้อป็ป็ิงผู้่านชั่่องท้างออนไลน์เพัิ�มขึ�น	
โดัยเฉพัาะชั่่วง	 COVID-19	 ยิ �งเห้็น 
การเป็ล่�ยนแป็ลงดัังกล่าวได้ัอย่างชัั่ดัเจน 
รวมถ้ึงเท้รนดั์แฟชั่ั�นตั่างๆ	 ท้่�เป็ล่�ยนไป็	
เป็็นอ่กสิ�งท้่�ผู้่้ป็ระกอบการ	นักออกแบบ 
ตั้องตัามให้้ท้ัน	ห้ากไม่อยากตักขบวน

	 “ท้่�ผู้่านมา	กรมฯ	พัยายามผู้ลักดััน
และสนับสนุนให้้ผู้่้ป็ระกอบการม่การ 
ป็รับตััวและสร้างโอกาสในการเตัิบโตั 
ให้้ธุุรกิจ	เชั่่น	เพัิ�มท้ักษ์ะการใชั่้เคร่�องม่อ 
ดัิจิท้ัลในการท้ำาการตัลาดั	ชั่่วยพััฒนา
ดั้านการออกแบบสินค้าดั้วยความคิดั 

สร้างสรรค์	 เพั่�อสร้างให้้เกิดัม่ลค่าเพัิ�ม	
รวมถ้ึงการเป็ิดัพั่�นท้่�ให้้ผู้่้ป็ระกอบการ 
ในอุตัสาห้กรรมแฟชั่ั�นท้่�ผู้่านการพััฒนา 
จากกรมฯ	 ไดั้ม่โอกาสแสดังผู้ลงาน 
ในงานแสดังสินค้าท้่�จัดัขึ�นเป็็นป็ระจำา
ทุ้กป็ี	เพั่�อชั่่วยให้้เกิดัการรับร่้ในแบรนดั์
และท้ำาให้้เป็็นท้่�ร่ ้จักของล่กค้าเพัิ�มขึ�น 
นั�นเอง”	

เปิด 3 แนวที่าง
พััฒนาอุุตัสาหกร่ร่มแฟชั่ั�น
และไลฟ์สไตัล์โตั

	 ถ้ึงตัรงน่�	ผู้่้อำานวยการ	กองพััฒนา 
อุตัสาห้กรรมสร้างสรรค์	ยังไดั้กางแผู้น
การพััฒนาผู้่้ป็ระกอบการ	SME	ให้้เห็้นด้ัวย 
ว่า	 กระบวนการของการพััฒนานั �น 
จะครอบคลุมตัั�งแตั่	 “ตั้นนำ�า-กลางนำ�า-
ป็ลายนำ�า”	 ผู้่านโครงการและกิจกรรม 
ตั ่างๆ	 โดัยมุ่งเน ้นการพั ัฒนาใน 
3	แนวท้างห้ลักๆ	ไดั้แก่
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	 พััฒนาคน	:	การพััฒนาศักยภาพั
และเพัิ �มท้ักษ์ะให้้กับผู้่ ้ป็ระกอบการ	
นักออกแบบ	 เป็็นสิ�งสำาคัญอย่างยิ�ง 
ในอุตัสาห้กรรมแฟชั่ั�น	ยกตััวอย่าง	ห้นึ�ง 
ในแนวท้างของการเพิั�มทั้กษ์ะให้ม่ของคน
ในอุตัสาห้กรรมแฟชั่ั�น	 ค่อ	 การสร้าง 
ให้้เกิดัการเร่ยนร่้และเข้าใจในเร่�องของ	
BCG	Economy	ย่อมาจาก	Bio	(เศรษ์ฐกิจ 
ชั่่วภาพั)	Circular	(เศรษ์ฐกิจห้มุนเว่ยน)	
และ	 Green	 (เศรษ์ฐกิจส่เข่ยว)	 เป็็น 
แนวท้างการพััฒนาเศรษ์ฐกิจร่ป็แบบให้ม่	
ซื้ึ�งในการพััฒนาคนเพั่�อให้้สอดัคล้อง 
กับโมเดัลดัังกล่าว	 จะโฟกัสไป็ท้่�ตััว	 C	
ห้ร่อ	Circular	ผู้่านโครงการ	Upcycling	
นั�นเอง

	 เน ่ �องจากกระบวนการผู้ลิตัใน 
อุตัสาห้กรรมแฟชัั่�นมักจะม่วัสดุัเห้ล่อทิ้�ง 
ห้ร ่อม ่การผู้ล ิตัเก ินความจ ำาเป็ ็น 

เพั่�อสตั็อก	 ท้ำาให้้เกิดัของเส่ยและขยะ 
จำานวนมาก	ดัังนั�น	การให้้ข้อม่ล	ความร่	้
ห้ร่อการนำาเอาแนวคิดัให้ม่น่ �ไป็เตัิม 
ให้้กับผู้่้ป็ระกอบการและนักออกแบบ	
เพั่�อท้ำาให้้เกิดัความตัระห้นักถ้ึงการใชั่้
ป็ระโยชั่น์จากวัสดัุห้ร่อสิ�งตั่างๆ	ในธุุรกิจ 
อย่างคุ ้มค่า	 นอกจากจะชั่ ่วยลดั 
ตั้นทุ้นแล้ว	 ยังนำาไป็ส่่การสร้างม่ลค่า 
เพัิ�มให้้ธุุรกิจไดั้อ่กดั้วย	 ถ้่อเป็็นท้ักษ์ะ 
ให้ม่ท้่�ผู้่้ป็ระกอบการตั้องเร่ยนร่้

	 “แนวคิดัดัังกล่าวเป็็นเร่�องของการ 
ใชั่้ตั้นทุ้นห้ร่อสิ�งท้่�ม่อย่่ให้้คุ้มค่าท้่�สุดั 
นักออกแบบห้ร่อผู้่ ้ป็ระกอบการท้่�ท้ำา 
ในเร่�องน่�	จริงๆ	แล้วเขาสามารถ้ท้ำาไดั้โดัย 
ท้่�ไม่ตั้องลงทุ้นอะไรเพัิ�มเลย	เพั่ยงแตั่ตั้อง 
เป็ล่�ยนวิธุ่คิดั	ห้ร่อกระบวนการจัดัการ
ให้ม่เท้่านั�นเอง”

	 เช่ื่�อมโยงเคร่ือข่่าย	:	อ่กห้นึ�งแนวท้าง 
ท่้�จะใช้ั่ในการพััฒนาอุตัสาห้กรรมแฟชัั่�น 
และไลฟ์สไตัล์ไท้ย	 ค่อ	 การเชั่่�อมโยง 
เค ร ่ อ ข่าย ระห้ว่างน ั กออกแบบ 
และผู้่้ป็ระกอบการท้่�อย่่ตั่างกลุ่มธุุรกิจ	
ยกตััวอย่าง	กลุ่มธุุรกิจสิ�งท้อกับเคร่�องห้นัง	
ห้ร่อกลุ่มสิ�งท้อกับเคร่�องเร่อน	การท้่�ให้้
นักออกแบบและผู้่้ป็ระกอบการไดั้มา 
เร ่ยนร ่ ้และพััฒนาร ่วมกัน	 เชั่่�อว ่า 
จะสามารถ้นำาไป็ส่่การใชั่้วัสดัุร่วมกันไดั้ 
ห้ร่อเกิดัการพััฒนาเป็็นผู้ลิตัภัณฑ์ ์
ดั่ไซื้น์ให้ม่ๆ 	 ท้่ �แตักตั่างและม่ความ 
สร้างสรรค์มากยิ�งขึ�น

	 “เดั ิมท้ ่การพั ัฒนาเราจะเป็ ็น 
ร่ป็แท้่งแนวตัั�ง	 ค่อ	 เน้นคลัสเตัอร์ใดั 
คล ัสเตัอร ์ห้นึ�ง	 เชั่ ่น	 กลุ่มสิ�งท้อ 
กลุ่มเคร่�องห้นัง	 กลุ่มเคร่�องเร่อน	 ฯลฯ	
แตั่ป็ัจจุบันเราป็รับมาเป็็นแนวนอน 
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	 สุดัท้้ายน่�	ผู้่้อำานวยการ	กองพััฒนา 
อุตัสาห้กรรมสร้างสรรค์	 ยังฝากถ้ึง 
ผู้่้ป็ระกอบการ	 SME	 ในอุตัสาห้กรรม 
แฟชั่ั�นและไลฟ์สไตัล์ดั้วยว่า	 เน่�องจาก 
สถ้านการณ์	 COVID-19	 ยังม่ความ 
ไม่แน่นอนอย่่	 แตั่ในทุ้กวิกฤตัย่อมม่ 
โอกาสซื้อ่นอย่่	 และคร ั �งน ่ �ตันเอง 
มองเป็็นโอกาสของ	 SME	 ไดั้	 เพัราะ 
สถ้านการณ์ท้่ �ไม่ม่เร่ �องของป็ริมาณ 
ยอดัขายมาบ่บให้้ตั้องเร่งร่บ	ก็จะท้ำาให้ ้
สามารถ้ท้ำาสินค้าท้่�ม่คุณภาพัไดั้มากขึ�น	
รวมถ้ึงสามารถ้ท้่�จะพััฒนาสินค้าให้ม่ๆ	
ไดั้อ่กดั้วย	

	 แตั่ท้ั�งน่�ท้ั�งนั�น	ผู้่้ป็ระกอบการจำาเป็็น 
ตั้องเข้าใจและตัามให้้ท้ันกับเท้รนดั ์
และการเป็ล่�ยนแป็ลงของโลก	 ระบบ 
การขายแบบให้ม่ตั้องเข้าให้้ถ้ึง	ท้ำาอย่างไร 
ท้่�จะชั่่วยลดัตั้นทุ้นไดั้	 ขณะเดั่ยวกัน 
ก็ตั้องร่ ้ว ิธุ ่สร้างม่ลค่าเพัิ �มดั้วยการ 
ใชั่ ้ความสร ้างสรรค ์ 	 แน่นอนว ่า	
องค ์ความร ่ ้ เห้ล่าน ่ � 	 กรมส่งเสร ิม 
อ ุตัสาห้กรรมสามารถ้เข ้าไป็ชั่ ่วย 
เตัิมเตั็มให้้กับผู้่้ป็ระกอบการไดั้

1
Thai Designer

Challenge 
เวทีีให้้ผู้้ ้ประกอบการ ดีีไซเนอร์ 
มาโชว์ความสามารถ ผู้่านรายการ 
“Thai Designer Challenge 
จุุดีฝัันแฟช่�นไทีย by DIPROM” 
เรียลลิตี้ี�เกมโชว์ออนไลน์ทีี�ให้้ผู้้้เข้้า 
แข้่งข้่นออกแบบเคร่�องแตี้่งกาย 
ตี้ามโจุทีย์ทีี�ไดี้ร่บ โดียมีผู้้้เชี�ยวชาญ
ร่วมเป็นกรรมการตี้่ดีสิน พร้อมให้้ 
ค ำ าแนะน ำา เพ่ �อตี้่อยอดีผู้ลงาน 
ในเชิงพาณิิชย์

2
Creative Connext

ก ิ จุกรรม เช่ �อม โยง เคร ่ อข้่าย 
น่กออกแบบอุตี้สาห้กรรมแฟช่ �น 
แล ะ ไลฟ ์ส ไตี้ล ์ ส้่ตี้ลาดีสากล 
เพ่�อพ่ฒนาศั่กยภาพและข้ีดีความ 
สามารถให้้แก่น ่กออกแบบไทีย 
ที่�งการเพ่�มม้ลค่าสินค้าและพ่ฒนา
กลยุทีธ์์ดี้านการตี้ลาดี และการส่งออก 

3
Thailand Textiles Tag

กิจุกรรมพ่ฒนาคุณิภาพผู้ลิตี้ภ่ณิฑ์์
สิ�งทีอเข้้าส้่มาตี้รฐานอุตี้สาห้กรรม 
เพราะการมีมาตี้รฐานจุะช่วยให้้เข้้าถึง 
ช่องทีางการตี้ลาดีไดี้มากข้้�น อีกที่�ง
ย่งแข้่งข้่นไดี้ที่�งในและตี้่างประเทีศั 

3 กิิจกิรรมหลัักิปีี 2565
ยกิระดัับอุุตสาหกิรรม

แฟชั่ั�นไทย

พััฒนาให้้เกิดัการจับค่่เช่ั่�อมโยงเคร่อข่าย
ระห้ว่างนักออกแบบและผู้่้ป็ระกอบการ 
ในคลัสเตัอร์กลุ่มแฟชั่ั�นและไลฟ์สไตัล์
ตั่างๆ	เข้าดั้วยกัน	และอย่างป็ีห้น้า	กรมฯ	
ก็มองถ้ึงการเชั่่�อมโยงเคร่อข่ายกับกลุ่ม
ผู้่ ้เข่ยนบท้ละคร	 โดัยจะม่ห้ลักส่ตัร 
พััฒนาคนเข่ยนบท้ละคร	 ให้้มาเร่ยนร่ ้
กับนักออกแบบ	ห้ร่อกลุ่มคลัสเตัอร์ตั่างๆ	
เพั่�อให้้สามารถ้นำา	Material	ท้้องถ้ิ�นตั่างๆ	
สอดัแท้รกเข้าไป็ในบท้ละคร	ก็จะเป็็นอ่ก 
วิธุ่ห้นึ�งท้่�ชั่่วยโป็รโมตัสินค้าไท้ย”

	 สรื้างมาตรืฐาน	 :	 ผู้่้ป็ระกอบการ	
SME	ท้่�จะม่ความเข้มแข็งและแข็งแรงไดั	้
ตั้องไม่ท้ิ�งเร่�องคุณภาพัและมาตัรฐาน	
ซื้ึ�งท้างกรมส่งเสริมอุตัสาห้กรรมม่การ
ส่งเสริมและพััฒนาในเร่�องของมาตัรฐาน
ตั่างๆ	 ให้้กับผู้่ ้ป็ระกอบการของไท้ย 
มาอย่างตั่อเน่�อง	 เพั่�อให้้เป็็นท้่�ยอมรับ
ของผู้่้บริโภค	ยกตััวอย่าง	ในกลุ่มสินค้า 
แฟชั่ั�นและไลฟ์สไตัล์ท้่�ม่สิ�งท้อเป็็นองค์
ป็ระกอบ	จะม่	 Thailand	 Textiles	 Tag 
เป็็นเคร่ �องห้มายรับรองผู้ลิตัภัณฑ์ ์
สิ�งท้อท้่�ผู้ลิตัในป็ระเท้ศไท้ยและไดั้รับ 
การพััฒนาคุณภาพั	 โดัยผู้่านการ 
ตัรวจสอบตัามห้ลักเกณฑ์์มาตัรฐาน 
สากล	เป็็นตั้น

แม้้ในภาพรวม้ของอุตสาหกรรม้แฟชั่่�น ซึ่่�งถืือเป็็นหน่�งในอุตสาหกรรม้สร้างสรรค์ ์
ที่่�ข่บเค์ลื่ื�อนเศรษฐกิจหลื่่กของป็ระเที่ศจะได้้ร่บผลื่กระที่บจากวิกฤต COVID-19 เชั่่นเด้่ยวก่บหลื่ายๆ

อุตสาหกรรม้ แต่ย่งม้่แนวโน้ม้ที่่�สาม้ารถืขยายต่วได้้ โด้ยป็ี 2564 ม้่การเติบโตอย่่ที่่�
14 เป็อร์เซึ่็นต์ หรือค์ิด้เป็็นม้่ลื่ค์่ากว่า 250,000 ลื่้านบาที่ แลื่ะในไตรม้าสแรกของป็ี 2565

ม้่การขยายต่วได้้ถื่ง 16 เป็อร์เซึ่็นต์ ค์ิด้เป็็นม้่ลื่ค์่ากว่า 72,000 ลื่้านบาที่
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MEGA TREND
   วัันวัิสา งามแสงชััยกิิจ

	 นอกเหนือจาก	 Col laborat ion 
หรืือการืจับมืือออกแบบต่่างแบรืนด์์ 
รื่วมืกันที่่�สรื้างแรืงกรืะเพื่ื�อมืให้วงการื 
แฟชัั่�นด่์ไซน์มืาอย่่างต่่อเนื�องและยั่งไม่ืม่ื 
ที่่ที่่าว่าจะหยุ่ด์นั�น	ย่ังมื่อ่ก	7	With	&		
Without	Trends	ที่่�พื่รื้อมืเป็็นเป็้าหมืาย่ใหมื ่
ให้เหล่านักออกแบบและคนในวงการื 
ต่้องขย่ับต่ามืและเด์ินหน้าที่้าชั่น		

	 โด์ย่	3	Without	Trends	อย่ากเด์่น 
ต่้องรื้้จัก	“ไรื้”	นั�น	เป็็นเที่รืนด์์ที่่�จะเข้ามืา 
เขย่่ากรือบความืคิด์เด์ิมืๆ	ที่่�มื่ในสังคมื	
และเพื่ิ �มืความืลึกซึ �งในการืมืองโลก 
มืากขึ �น	 ซึ �งแมื้แต่่วงการืแฟชั่ั �นเอง 
ย่ังพื่ลาด์ไมื่ได์้	ได์้แก	่	

Fashion without Gender 
แฟชั่่�นไร้้เพศ ปลุุกพลุ่ง 
ความหลุากหลุาย 

	 ความืเป็็นกลางที่างเพื่ศ	 หรืือคำาที่่� 
ได์้ย่ินคุ้นห้อย่่าง	 Genderless,	 Gender	
Neutral	หรืือ	Unisex	ซึ�งเป็็นการืออกแบบ 
ที่่�ไมื่ถู้กต่่กรือบและย่ึด์เหน่�ย่วด์้วย่ความื 
เป็็นเพื่ศหญิิงหรืือชั่าย่กำาลังเป็็นที่่�นิย่มื	
และเป็็นเที่รืนด์์ที่่�มืาแรืงมืากขึ�นเรืื�อย่ๆ	
โด์ย่เฉพื่าะในหมื้่	 Gen	 Z	 ที่่�คำานึงถูึง 
ความืเที่่าเที่่ย่มืที่างเพื่ศเป็็นเรืื�องสำาคัญิ	
และมืองว่าเสื �อผ้้าต่้องใส่ได์้ทีุ่กคน 
ทีุ่กเพื่ศ	และไมื่มื่การืแบ่งแย่กหรืือต่่กรือบ	
ป็ลุกให้แบรืนด์์ในวงการืแฟชัั่�นต่่างพื่ากัน 

1

วัันน้�จะใส่่อะไรดี้? คำำ�ถ�มง่่�ยๆ ที่้�แส่นที่้�ที่�ยนักออกแบบแฟชั่ั�นยุคำใหม่ เพร�ะทีุ่กบริบที่ไม่วั่�จะเก้�ยวักับคำน
ส่ัง่คำมหรือส่ิ�ง่แวัดีล้้อมไดี้กล้�ยเป็็นส่ิ�ง่ที่้�ถูกหล้อมอยู่ในคำวั�มคำิดีของ่ผูู้้คำนในก�รเล้ือกที่้�จะใส่่หรือใชั่้อะไร 

ยิ�ง่พฤติิกรรมของ่ผูู้้บริโภคำแล้ะส่ภ�พแวัดีล้้อมในป็ัจจุบันม้ก�รเป็ล้้�ยนแป็ล้ง่ไป็ คำวั�มคำิดีส่ร้�ง่ส่รรคำ์
ในก�รดี้ไซน์ผู้ล้ง่�นยิ�ง่ติ้อง่ล้้อไป็กับกระแส่ใหม่ๆ ให้ที่ัน

เทรนด์์ล่่ามาแรง!  
ท่ี่�สุุดแห่ง่วงการ Fashion Design 
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ต่บเท้ี่าลบเลือนเส้นแบ่งของความืเป็็นหญิิง 
หรืือชั่าย่กันมืากขึ�น	เชั่่น	ออกคอลเลกชั่ัน 
เสื�อผ้้าที่่�ไมื่ว่าเพื่ศไหนก็ใส่ได์้	หรืือจัด์โซน 
สินค้าที่่�ไมื่ต่้องรืะบุว่าเป็็นของผ้้้หญิิง 
หรืือผ้้้ชั่าย่

Fashion without Bias 
แฟชั่่�นไร้้การ้ตีีตีร้าจากสั่งคม 

	 นอกจากน�่	การืมืองไป็ยั่งมิืติ่ของสังคมื 
ในเรืื�องของ	 “ค่ามืาต่รืฐานความืงามื”	
หรืือ	Beauty	Standard	ก็กำาลังถูก้สั�นคลอน 
เชั่่นเด์่ย่วกัน	 เมืื�อผ้้้บรืิโภคยุ่คใหมื่มือง 
เรืื �องรื้ป็รื่างและส่ผ้ิวแต่กต่่างไป็จาก 
ค่านิย่มืเด์ิมืที่่ �มืักถู้กกด์ที่ับด์้วย่การื 
ต่้องมื่รื้ป็รื่างที่่�ด์่และผ้ิวขาวใสอมืชั่มืพื่้ 
เที่่านั�นถูึงจะผ้่าน	แต่่วันน่�ความืเป็็นต่ัวต่น 
บนรื้ป็รื่างและส่ผ้ิวที่่�มื่	 ไมื่ว่าจะรื้ป็รื่าง 
แบบไหน	นำ�าหนักเที่่าไรื	หรืือจะส่ผ้ิวเฉด์ 
อะไรื	ได์้กลาย่เป็็นสิ�งที่่�ผ้้้คนต่รืะหนักถูึง 
และย่อมืรืับในความืหลากหลาย่มืากขึ�น	
กรืะตุ่้นให้กรืะแส	 Real	 Size	 Beauty 
หรืือทีุ่กคนมื่ความืสวย่งามืในแบบ 
ฉบับของต่ัวเองรื้อนแรืงมืากขึ�น	 เชั่่น 
การืออกแบบเสื �อผ้้าให้มื่หลาย่ไซส ์
มืากขึ�น	เพื่ื�อให้ต่ั�งแต่่คนผ้อมืบางไป็จนถูึง 
สาวพื่ลัสไซส์สามืารืถูใส่ได์้	การืใชั่้เฉด์ส ่
ของสินค้าให้มื่หลาย่เฉด์ส่มืากขึ�น	หรืือ
การืรืณรืงค์ให้ผ้้้หญิิงมื่ที่ัศนคต่ิเชั่ิงบวก
เก่�ย่วกับรืิ�วรือย่แต่กลาย่ที่่�เป็็นความืสวย่ 
ต่ามืธรืรืมืชั่าต่ิ	

Fashion without CA 
แฟช่ั่�นไร้้การ้ฉกฉวยทางว่ฒนธร้ร้ม

	 Cultural	Appropriation	การืฉกฉวย่ 
วัฒนธรืรืมื	หรืือท่ี่�เร่ืย่กกันย่่อๆ	ว่า	CA	นั�น	
เป็็นอ่กหนึ �งเที่รืนด์์รื้อนที่่ �คนยุ่คใหมื ่
ให้ความืสำาคัญิ	ซึ�งถืูอเป็็นเรืื�องละเอ่ย่ด์อ่อน 
สุด์ที่้าที่าย่ของวงการืแฟชั่ั �นด์่ไซน  ์
ให้ต่้องคิด์อย่่างละเอ่ย่ด์และรือบคอบ 
อย่้่เสมือในการืออกแบบเสื�อผ้้า	หน้าผ้มื	
การืใชั่้สัญิลักษณ์	 ไป็จนถูึงการืจัด์วาง
องค์ป็รืะกอบภาพื่ถู่าย่ใด์ๆ	ของผ้ลงาน
ให้ไมื่ไป็หย่ิบวัฒนธรืรืมืของผ้้้อื�นมืาใชั่้ 
โด์ย่ไมื่ได์้สนใจหรืือรื้ ้ถูึงรืากฐานของ 
เรืื�องนั�นจรืิงๆ	 อันอาจเป็็นการืต่อกย่ำ�า 
บาด์แผ้ลของเจ้าของวัฒนธรืรืมืโด์ย่ 
ไมื่รื้ ้ต่ัว	 เชั่่น	 การืถูักผ้มืที่รืงคอรื์นโรืว ์
ของคนที่่ �ไมื่ได์้มื ่เชั่ ื �อสาย่แอฟรืิก ัน	 
เป็็นต่้น		

	 นอกจากน่�	 ย่ังมื่	 4	 Trends	 With	
Benefif	its	 อย่ากที่ันกรืะแสต่้องลอง! 
ซึ �งเป็็นเที่รืนด์์ที่่ �จะมืาขย่าย่ขอบเขต่ 
ความืคิด์ของคนที่ำางานในธุรืกิจแฟชั่ั�น
ให้ลำ�าและต่อบโจที่ย่์ผ้้้คนได์้มืากกว่าเด์ิมื	
ได์้แก	่

Fashion with Belief 
มูเตีลุูบุุกสัายแฟ  

	 เมืื�อคนไที่ย่กว่า	 52	ล้านคนเชั่ื�อใน 
เรืื �องของโชั่คลาง	 จึงไมื่น่าแป็ลกใจ 
ที่่�วันน่�การืหย่ิบเอาความืเชั่ื�อมืาสวมืใส่
เป็็นเครืื�องแต่่งกาย่และเครืื�องป็รืะด์ับ 
ผ้่านการืออกแบบที่่�ที่ันสมืัย่	 ไมื่ว่าจะ 
แนวเรื่ย่บหรื้หรืือมืินิมือลต่่างก็โด์นใจ 
ผ้้ ้บรื ิโภคอย่่างจัง	 เชั่่น	 การืด์่ไซน  ์
จ ่ �สรื ้อย่ข ้อมื ือที่่�เล่นก ับต่ ัวอ ักษรื 
ซึ �งล้กค้าสามืารืถูนำามืาเรื่ย่งเป็็นชั่ื�อ 
ของต่ัวเองหรืือคำามืงคลสั�นๆ	และการืใชั่ ้
ส่มืงคลมืาออกแบบเสื �อผ้้า	 หมืวก 
กรืะเป๋็า	 ลิป็สต่ิก	 รืวมืถูึงส่ที่าเล็บ 
ท่ี่�เพื่่ย่งแค่ชั่้คำาว่า	“ส่มืงคล”	หรืือ	“ด์ัก 
/รืับที่รืัพื่ย่์”	 ขึ�นมืา	 รืับรืองว่าสินค้านั�น 
ไมื่ต่กเที่รืนด์์

5
Fashion with Virtual World 
แฟชั่่�นรุ้กโลุกเสัมือนจร้ิง 

	 อ่กกรืะแสสุด์ร้ือนอย่่างโลก	Metaverse	
ซึ �งไมื่ได์้จำากัด์อย่้ ่แค่เพื่่ย่งในวงการื 
เที่คโนโลย่่เที่่านั�น	แต่่ย่ังแรืงมืาถูึงวงการื 
แฟชั่ั �น	 โด์ย่ในแง่ของนักออกแบบ	
Metaverse	จะเป็็นพื่ื�นที่่�แห่งใหมื่ให้เหล่า 
ครื่เอเต่อรื์ได์้ป็ลด์ป็ล่อย่จินต่นาการื 
และความืคิด์สรื้างสรืรืค์ในการืด์่ไซน	์
และสามืารืถูที่ด์ลองงานแบบ	 3D	
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หรืือเสมืือนจรืิงได์้ก่อนผ้ลิต่จรืิง	ที่่�สำาคัญิ 
ย่ังเป็็นล้กเล่นใหมื่ให้แบรืนด์์สามืารืถู 
สรื้างป็รืะสบการืณ์ชั่้อป็ป็ิงสุด์ว้าวให้กับ 
ล้กค้าได์้	เหมืือนที่่�	Timberland	แบรืนด์์ 
รืองเที่้าก้าวเข้าส้่	Metaverse	ด์้วย่การื 
เป็ิด์ต่ัว	 “Metaboots”	 ด์ินแด์นที่่�ให้คน 
เข้าไป็สำารืวจเบื�องหลังของกรืะบวนการื 
ออกแบบรืองเที่้าบ้ต่ในรื้ป็แบบของการื
สำารืวจเกาะ	โด์ย่แต่่ละเกาะจะมื่สภาพื่
แวด์ล้อมืที่่�แต่กต่่างกันไป็	และเหมืาะกับ 
การืใชั่้รืองเที่้าบ้ต่ป็รืะเภที่นั�นๆ	นั�นเอง

ก ๊าซคารื ์บอนได์ออกไซด์ ์ที่ั �วโลก 
8-10	 เป็อรื์เซ็นต่์	 ซึ�งมืากกว่าเที่่�ย่วบิน 
รืะหว่างป็รืะเที่ศและการืขนส่งที่างที่ะเล 
ที่ั�งหมืด์รืวมืกัน	 อ่กที่ั�ง	 85	 เป็อรื์เซ็นต่ ์
ของเส ื �อผ้ ้าที่ ั �งหมืด์ย่ังถู ้กโย่นที่ิ �ง 
ในแต่่ละป็ี	 หรืือแมื้แต่่การืซักผ้้าก็ย่ัง 
ป็ล่อย่ไมืโครืไฟเบอรื์ถูึง	 500,000	 ต่ัน	
ลงส้่มืหาสมืุที่รืทีุ่กป็ี	 ซึ�งเที่่ย่บเที่่ากับ 
ขวด์พื่ลาสต่ิกรืาว	 5	 หมืื �นล้านขวด์ 
เลย่ที่่เด์่ย่ว	 ส่งผ้ลให้แบรืนด์์เล็กไป็ย่ัง 
แบรืนด์์หรื้ต่่างมืุ่งหน้าส้่การืผ้ลิต่สินค้า
สุด์กรื่น	 เรื่ย่กว่า	 “Say	 Yes	 to	 Slow	
Fashion	 แฟชั่ั �นที่่ �ย่ั �งย่ืน	 มื่คุณภาพื่	
ใชั่้งานได์้นาน	 และมื่กรืะบวนการืผ้ลิต่ 
ไมื่ที่ำารื้าย่โลก	 และ	 Say	 No	 to	 Fast	
Fashion	 แฟชั่ั�นที่่�มืาเรื็วไป็เรื็วมืากขึ�น”	
ไมื่ว่าจะเป็็นการืเลือกใชั่้วัสด์ุรื่ไซเคิล 
วัสด์ุที่่�ย่่อย่สลาย่ได์้เองต่ามืธรืรืมืชั่าต่	ิ
หรืือหนังเที่่ย่มืว่แกน	 รืวมืถูึงส่งเสรืิมื 
การืใชั่้สินค้ามืือสอง	และออกแคมืเป็ญิ
ให้เช่ั่าเสื�อผ้้าแที่นการืซื�อใหม่ื	เพืื่�อลด์ที่อน 
ผ้ลกรืะที่บต่่อสิ �งแวด์ล้อมืให้น้อย่ลง 
เชั่่น	คอลเลกชั่ันเสื�อผ้้าเด์็กที่่�ย่่อย่สลาย่ 
ได์้ที่างชั่่วภาพื่ของ	 H&M	 ซึ�งสามืารืถู 
นำามืาใชั่้เป็็นปุ๋็ย่ได์้หลังจากการืฝัังกลบ	
หรืือ	 Ralph	 Lauren	 ที่่�ผุ้ด์แพื่ลต่ฟอรื์มื	
The	 Lauren	 Look	 เพื่ื �อให้บรื ิการื 
Subscription	 เชั่่าเสื �อผ้้าของแบรืนด์ ์
มืาใส่ได์้อย่่างไมื่จำากัด์เวลา		

7
Fashion with Black…
ชัุ่ดแตี่งงานสัีดำา
ของคู่ร้่กแฟชั่่�นนิสัตี้ายุคใหม่  

	 ฉ่กกรือบขนบเด์ิมืได์้อ่ก	เมืื�อเที่รืนด์์
ชั่ดุ์แต่่งงานส่ด์ำากำาลังมืาแรืงในกลุ่มืค่้รัืก 
รืุ่นใหมื่	โด์ย่เฉพื่าะในสหรืาชั่อาณาจักรื 
ท่ี่�ย่อด์ค้นหาชุั่ด์แต่่งงานส่ด์ำาบน	Pinterest	
เพื่ิ �มืขึ �นถูึง	 85	 เป็อรื์เซ็นต่์ในเด์ือน 
พื่ฤษภาคมืที่่�ผ้่านมืา	 แถูมืย่อด์เชั่่าชัุ่ด์ 
แต่่งงานส่ด์ำาใน	 My	 Wardrobe	 HQ 
แพื่ลต่ฟอรื์มืแฟชั่ั �นก็เพื่ิ �มืขึ �นเชั่่นกัน 
กรืะแสน่�ไมื่ใชั่่เพื่่ย่งการืแต่่งต่ามืคนด์ัง 
เที่่านั �น	 แต่่ย่ังเป็็นเพื่รืาะค้่รืักสุด์มืั�น 
ที่่ �เห็นว่า	 ส่ด์ำาเป็็นส่ที่่ �แสด์งต่ัวต่น 
และในชั่่วิต่ป็รืะจำาวันก็ชั่อบใส่ส่ด์ำา 
เป็็นทีุ่นเด์ิมือย่้่แล้วถูึงขนาด์เป็ิด์ต่้้เสื�อผ้้า 
มืา	 90	 เป็อรื์เซ็นต่์ที่่�เห็นนั�นคือเสื�อผ้้า 
ส่ด์ำากันเลย่ที่่เด์่ย่ว				

6
Fashion with Sustainable…
แฟชั่่�นเดินทางสัายกร้ีน 

	 ไมื ่พื่ ้ด์ถู ึงไมื่ได์ ้ เพื่รืาะแรืงส ุด์ๆ	
กับแฟชั่ั �นรืักษ์โลกและความืย่ั �งย่ืน 
เมืื�ออุต่สาหกรืรืมืน่�มื่ส่วนต่่อการืป็ล่อย่

	 ที่ั�ง	7	เที่รืนด์์ที่่�กล่าวมืาน่�	จะเข้ามืา 
พื่ลิกโฉมืหน้าและสรื้างป็รืากฏการืณ์ 
ให้คนในวงการืสามืารืถูเป็็น	Trendsetter	
ได์้	หากจับกรืะแสสุด์ฮิิต่เหล่าน่�ได์้ที่ัน!		
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SMART BIZ

รายนี้้� ให้้ลุุกขึ้้�นี้มาเปิิดตััวแบรนี้ด์ในี้ปิ ี
2563 เพื่่�อปิระคองให้้คนี้ที่้�ม้ความเชื่่�อ 
ในี้อ้สานี้ว่าที่ั�งด้แลุะม้ที่้เด็ดได้อย่่รอด 
ไปิด้วยกันี้ 

 “ เรามองห้าคนี้ที่้�ม ้ความเชื่่�อ 
ในี้แนี้วที่างเด ้ยวก ันี้ว ่าอย่่ที่้�ไห้นี้ 
แลุะแต่ัลุะคนี้นัี้�นี้ม้ความถนัี้ดในี้ด้านี้อะไร 
จนี้พื่บคนี้รุ ่นี้ให้ม่ที่้ �เปิ็นี้นี้ักออกแบบ 
ที่้�ตั้องการจะปิักห้ลุักที่ำางานี้ในี้บ้านี้เกิด 
ซึ่้�งการเจอเพื่้ยงห้นี้้�งคนี้นี้ั�นี้เห้ม่อนี้เจอ 
จุดแรกที่้�ถ่กตั้องแลุะสามารถนี้ำามาโยง
ตั่อเจออ้กจุดอย่างชื่่างฝีีม่อในี้ชืุ่มชื่นี้ 

#อีีสานต้้อีงได้้เกิิด้ #อีีสานเป็็นได้้มากิกิว่่าที่ี�คุุณคุิด้ #อีีสานน้�นไม่ถููกิ
คุือี ป็ณิธานอี้นแรงกิล้้าขอีง กิาญจนา ชนาเที่พาพร ผูู้้กิ่อีต้้�งแบรนด้์ BWILD ISAN (บีไว่ล้ด้์ อีีสาน) 

ที่ี�ต้้อีงกิารจะสื�อีถูึงคุว่ามกิล้้าที่ี�จะเป็ล้ี�ยนสิ�งธรรมด้าจากิอีีสาน ไม่ว่่าจะเป็็นว่้สดุ้ ผูู้้คุน
หรือีว่ิถูีชีว่ิต้ให้กิล้ายเป็็นสิ�งสุด้พิเศษ ด้้ว่ยพล้้งแห่งคุว่ามคุิด้สร้างสรรคุ์

แล้ะกิารร่ว่มมือีกิ้นขอีงคุนต้่างเจนฯ แล้ะช่างฝีีมือีในชุมชน 

   วัันวัิสา งามแสงชััยกิิจ

ขึ้องอ้สานี้ ที่้�ม้ศัักยภาพื่ในี้งานี้ฝีีม่อ 
เชื่่นี้ การที่อผ้้าไห้ม ผ้้าฝี้าย การย้อมผ้้า 
แลุะงานี้ห้ัตัถกรรม ให้้สามารถใชื่้ที่ักษะ 
ที่้�ม้ได้โดยไม่ตั้องตั่อส่้เพื่้ยงลุำาพื่ัง”

 โดยการใชื่้ความร่้ความสามารถขึ้อง 
นี้ักออกแบบรุ่นี้ให้ม่ ที่้�ที่ันี้ตั่อเที่คโนี้โลุย ้
ไปิเสริมกับภ่มิปิัญญาดั�งเดิมรวมถ้ง 
งานี้ฝีีม่ออันี้เป็ินี้รากเห้ง้าแลุะหั้วใจสำาคัญ
ที่้ �ชื่าวบ้านี้ในี้ชืุ่มชื่นี้แลุะชื่่างฝี ีม ่อ 
ตั่างสะสมกันี้มา กลุายเปิ็นี้พื่ลุังที่้�คอย
ส่งเสริมกันี้แลุะกันี้ให้้สามารถไปิตั่อได้
ด้วยกันี้ที่ั�งสองฝี่าย 

BWILD ISAN 
เปลี่่�ยนความบ้า้นๆ สู่่�อีสู่่านสุู่ด Chic!

ก เอ๋๋ย ก กล้้า...
เริ่่�มต้้นริ่วมพล้ 
พล้ังแห่่งคนแดนอ๋ีสาน  

 เม่�อพิื่ษร้ายขึ้อง COVID-19 แพื่ร่กระจาย 
ไปิทีุ่กห้ย่อมห้ญ้า ไม่เว้นี้แม้แตั่วงการ 
แฟชื่ั�นี้ ส่งผ้ลุให้้คนี้ตั้องมุ่งห้นี้้ากลุับไปิ
ยังถิ�นี้ฐานี้บ้านี้เกิด แลุะนี้ักออกแบบ 
รวมถ้งชื่่างฝีีม่อตั้องเส้ยงานี้ที่้�เคยม้ไปิ 
ได้ปิลุุกสาวอุดรผ้่้มากความสามารถ 
แลุะเปิี �ยมปิระสบการณ์์กว่า 14 ปิ ี
ที่้ �อ ัดแนี้่นี้จากการออกแบบเส่ �อผ้้า 
ณ์ ห้้องเส่�อ by Heart ในี้จังห้วัดขึ้อนี้แก่นี้ 
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ก เอ๋๋ย ก ไก่...
กริ่ะเป๋๋าไก่บ้้านสุดชิ่ก 
ฮิ่ต้จนแบ้ริ่นด์แจ้งเก่ด 

 แม ้ว ่าการออกแบบผ้ลุงานี้ 2 
คอลุเลุกชื่ ันี้แรกส ุดคราฟตั ์อย่าง 
“Wild in the City” แลุะ “Ant Colony” 
จะได้รับการตัอบรับที่้�ด้ แตั่ด้วยความ
ที่้ �ผ้ลุิตัสินี้ค้าห้ลุายตััวจนี้เกินี้กำาลุัง 
ตััวเองแลุะรายได้มาไม่ถ้งม่อจริง ที่ำาให้้ 
กาญจนี้าตั้องกลุับมาที่บที่วนี้จุดย่นี้ 
ขึ้องแบรนี้ด์แลุะกำาห้นี้ดกลุุ่มลุ่กค้า 
เปิ้าห้มายให้้ชื่ัดเจนี้อ้กครั�ง จนี้เปิ็นี้ที่้�มา 
ขึ้องการกำาเนี้ิด “กระเปิ๋าไก่บ้านี้” 
(Kai Baan Bag) ชื่่วงปิลุายปิีท้ี่�แลุ้ว 
ที่้�แสนี้โด่งดังบนี้โลุกโซึ่เชื่้ยลุ เซึ่เลุบฯ 
พื่ากันี้ถ่อ คนี้ดังพื่ากันี้แชื่ร์ เพื่ราะใชื่้ 
แลุ้วเกิด ถ่อแลุ้วคนี้ตั้องมอง ซึ่้�งขึ้าย 
ได้จริง แถมผ้ลุิตัไปิแลุ้วราว 100 ตััว 
ภายในี้ระยะเวลุายังไม่ถ้งปิ ี 

 “การที่ำาผ้ลุงานี้ออกมาได้สวย ได้รับ 
ชื่่�อเส้ยง แลุะได้รับรางวัลุ แตั่ขึ้ายขึ้อง 
ไม่ได้จริง แบรนี้ด์ก็อย่ไ่ม่ได้ เราจ้งหั้นี้มาที่ำา 
Branding ให้ม่ ที่ำา Business Model 
Canvas ให้ม่ เพื่่�อที่้�จะลุ็อกลุก่ค้าเปิ้าห้มาย 
ให้้ชัื่ดๆ ว่า เราจะสง่มอบคุณ์ค่าอะไรให้้เขึ้า 
แลุะเราจะออกแบบสินี้ค้าอะไรให้้เขึ้า 
ดังนี้ั �นี้ กระเปิ๋าไก่บ้านี้ที่้ �ฉี้กภาพื่จำา 

ขึ้องคนี้ที่้�มักชื่อบตััดสินี้ว่า อ้สานี้ตั้อง 
ผ้้าขึ้าวม้าสิ ตั้องแคนี้สิ จ้งถ่อกำาเนี้ิดขึ้้�นี้ 
นี้ั �นี้เพื่ราะคนี้อ้สานี้เขึ้าร่ ้ส้กว่าเขึ้าม ้
มากกว่านี้ั �นี้ เขึ้าจะเปิ็นี้อะไรก็ได ้
ไม่ตั้องให้้ใครมาตััดสินี้ เราเลุยที่ำาสิ�งที่้�เปิ็นี้ 
Surprise Element ห้ร่อ สิ�งที่้�คนี้เกินี้จะ 
คาดเดาได้ นี้ั�นี้ค่อ การห้ยิบไก่ชื่นี้มาเปิ็นี้ 
แรงบันี้ดาลุใจในี้การออกแบบกระเปิ๋า 
ซึ่้�งสะที่้อนี้วิถ้ชื่้วิตัขึ้องชื่าวบ้านี้ที่้�ใครๆ 
ก็เลุ้�ยงไก่กันี้ อ้กที่ั�งวิถ้ขึ้องไก่ชื่นี้ค่อวิถ้
ขึ้องนี้ักส่้ ไก่จ้งเปิ็นี้เห้ม่อนี้สัญลุักษณ์์ 
ขึ้องการตั่อส่้ ความขึ้ยันี้ แลุะการที่ำามา 
ห้ากินี้ ซึ่้�งเปิ็นี้สิ�งที่้�สามารถเชื่่�อมโยงกับ 
จิตัวิญญาณ์ขึ้องผ้่้คนี้ได้โดยง่าย”

ก เอ๋๋ย ก เกณฑ์์...
แบ้ริ่นด์ไทยก็ต้ั�งริ่าคาแริ่งได้

 นี้อกจากจะตั้องการให้้กระเปิ๋า 
เปิ็นี้ตััวนี้ำาที่างพื่าโอกาสมาส่่อ ้สานี้ 
แลุะเชื่ิญชื่วนี้คนี้มาค้นี้ห้าว่า ที่ำาไมตั้อง 
ไก่บ้านี้ ใครเป็ินี้คนี้ออกแบบ ใครเป็ินี้คนี้ที่ำา 
รวมถ้งเร่ �องราวเบ่�องห้ลุังตั่างๆ แลุ้ว 
เจ ้าขึ้องแบรนี้ด์รายนี้้ �ย ังอยากให้้ 
คนี้อ้สานี้ทีุ่กคนี้ภ่มิใจว่างานี้อ้สานี้ 
ไม่จำาเปิ็นี้ตั้องถ่ก โดยการตัั�งราคากระเปิ๋า 
ห้ลุักห้ม่�นี้ตัั�งแตั่ 15,000–40,000 บาที่ 
แลุะผ้ลุิตัตัามสั�งเที่่านี้ั�นี้ 

 “การตัั�งราคาห้ลัุกห้ม่�นี้นัี้�นี้อย่่บนี้ห้ลัุก 
ขึ้องการพื่ิจารณ์าถ้ง ห้นี้้�ง อายุงานี้ 
ขึ้องชื่่าง เชื่่นี้ ตั้องเย็บด้วยชื่่างคนี้นี้้�ที่้�ม ้
ปิระสบการณ์์มา 20 ปิี สองค่อเราให้้เขึ้า 
ตัั�งราคาที่้�เขึ้าพื่อใจ ที่้�เขึ้าอย่่ได้ นี้ั�นี้ค่อ 
ความเปิ็นี้ธรรมสำาห้รับทีุ่กคนี้ แลุะสามค่อ 
ที่้มออกแบบขึ้องเราทีุ่กคนี้ม้ส่วนี้ได ้
Incentive จากยอดขึ้ายงานี้ที่้�เขึ้าออกแบบ 
เพื่่�อให้้สามารถเลุ้�ยงชื่้พื่อย่่ได้ เพื่ราะ 
ความสามารถในี้การผ้ลุิตัขึ้องเรานี้ั�นี้ 
อย่่ที่้ � 20 ใบตั่อเด่อนี้เที่่านี้ั�นี้ ดังนี้ั�นี้ 
ถ้าเราตัั�งราคาที่้�ไม่สามารถเลุ้�ยงที่้มได ้
ธุรกิจก็ไปิไม่รอด แลุะไม่สามารถเปิ็นี้ 
ธุรกิจที่้�ด้ได้ เพื่ราะการผ้ลุิตัเยอะจนี้เห้ลุ่อ 
ก็จะที่ำาให้้กลุายเปิ็นี้แค่ธุรกิจที่้�ผ้ลุิตัขึ้ยะ 
เพื่ิ�มขึ้้�นี้มาอ้กห้นี้้�งธุรกิจเที่่านี้ั�นี้เอง ดังนี้ั�นี้ 
ราคาที่้�ไม่ถ่ก ตั้องมาพื่ร้อมกับคุณ์ภาพื่ 
ปิระสบการณ์์ขึ้องคนี้ที่้�อย่ ่เบ่ �องห้ลุัง 
แลุะคุณ์ค่าขึ้องแบรนี้ด์ เพื่ราะวันี้นี้้ � 
คนี้ที่้�ซึ่่ �อเรา ไม่ได้ซึ่่ �อเพื่ราะอยากได ้
กระเปิ๋าไปิใส่ขึ้อง แตั่ซึ่่�อที่้�คุณ์ค่าอย่างอ่�นี้ 
ในี้ความเปิ็นี้เราด้วย”
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ก เอ๋๋ย ก แกริ่่ง...
อ๋ยากเก่งต้้อ๋งได้ใจลู้กค้า

 เพื่่ �อให้้ส ินี้ค้าแฟชื่ั�นี้ที่้�ที่ ำาขึ้ ้ �นี้มา 
สามารถออกส่่ตัลุาดแลุะม ้คนี้ใชื่ ้ 
ได้จริงนี้ั�นี้ ผ้่้ปิระกอบการที่้�ชื่นี้ะโครงการ 
Thai Designer Academy 2021 
ขึ้องที่างกรมส่งเสริมอุตัสาห้กรรม 
ซึ่ ้ � งได ้ร ับความร ่ ้แลุะม ้โอกาสได ้
เปิิดตัลุาดตั่างปิระเที่ศัรายนี้้�แนี้ะนี้ำาว่า 
แบรนี้ด์ตั้องที่ำาการบ้านี้ให้้มาก แลุะตั้องร่ ้
อย่างลุ้กซึ่้ �งว่าลุ่กค้าขึ้องเราค่อใคร 
ม้ความตั้องการอะไร

 “ห้ากเปิร้ยบสินี้ค้าเปิ็นี้เห้ม่อนี้ 
ขึ้องขึ้วัญที่้�ลุ ่กค้าอยากได้ สิ �งแรก 
ที่้�ตั้องที่ำาค่อศั้กษาให้้ร่้ว่าลุ่กค้าค่อใคร
ก่อนี้ที่้�จะสร ้างส ินี้ค ้าออกมา แตั ่
ผ้่้ปิระกอบการส่วนี้ให้ญ่มักสร้างลุ่กค้า
จำาลุองขึ้้�นี้มา แลุ้วคิดว่าตััวเองค่อลุ่กค้า 
แลุะสร้างขึ้องขึ้วัญแบบจินี้ตันี้าการ 
เอาเองข้ึ้�นี้มารอเลุย ดังนัี้�นี้ ลุ่กค้าจ้งไม่ม้จริง 
เปิ็นี้แค่ตั ัวเราเองที่้ �ถ ่กจ ำาลุองเปิ็นี้ 
ความตั้องการขึ้องลุ่กค้า พื่อเอาเขึ้้าจริง 
เลุยไม่ม้คนี้ซึ่่�อ ดังนี้ั�นี้ ตั้องที่ำาการบ้านี้ 
ให้้มาก แลุะห้าลุ่กค้าให้้เจอ ซ้ึ่�งถ้าเรามั�นี้ใจ 
ในี้กลุุ่มลุ่กค้าที่้�เลุ่อกมา ร่้จักเขึ้าด้พื่อ 
เราที่ำาอะไรออกมาเขึ้าก็พื่ร้อมที่้�จะ 
ตัอบสนี้อง เห้ม่อนี้กระเปิ๋าไก่ขึ้องเรา 
ท้ี่�ที่ำาออกมาแลุ้วตัอบโจที่ย์คนี้สายแฟชัื่�นี้ 
คนี้ที่้�ม้ความเปิ็นี้ตััวขึ้องตััวเอง ม้ความเปิ็นี้ 
ศัิลุปิินี้ส่ง ชื่อบความโดดเด่นี้ ถ่อแลุ้ว 
ตั้องเกิด ถ่อแลุ้วคนี้ตั้องที่ัก ถ่อแลุ้ว 

1

จุุดยืืนและ Purpose 
ของแบรนด์ต้้องชััด 
เราเกิิดมาเพื่่�ออะไร 

ทำำาไมถึึงต้้องมีแบรนด์เรา

2

ต้้องมีคุุณคุ่ามากิกิว่่า
แคุ่คุว่ามสว่ยืงาม

ฟัังกิ์ชััน หรือเป็็นแคุ่เพื่ียืง
Fast Fashion

3

มีอัต้ลักิษณ์ 
สร้างสินคุ้าทำี�คุนอื�นไม่มี  

ถอดความสำำาเร็็จ
แบร็นด์ BWILD ISAN

Key Success

ตั้องม้บที่สนี้ที่นี้าตั่อได้เปิ็นี้อย่างด ้
ไม่ว่าจะเปิ็นี้ดารา เซึ่เลุบฯ ศัิลุปิินี้ 
ห้ร่อคนี้ที่ั�วไปิก็ตัาม ดังนี้ั�นี้ การร่้จัก 
ลุ่กค้าจะนี้ำาพื่าเราให้้ร่้ได้ว่าจะส่งมอบ
คุณ์ค่าอะไรที่้�ลุ่กค้าตั้องการ ซึ่้�งตัรงนี้้� 
ตั้องผ้่านี้การที่้�เราวิเคราะห้์ลุ่กค้าจริงๆ 
ซึ่้�งจะชื่่วยให้้ได้ขึ้้อม่ลุที่้�แที่้จริง” 

 นี้อกจากนี้้ � การรวมตััวกันี้ขึ้อง 
ผ้่ ้ปิระกอบการด้วยกันี้เองแลุะแรง 
สนัี้บสนุี้นี้จากภาครัฐ รวมถ้งการให้้ 
ความร่ ้ แลุะการพื่ัฒนี้า Material 
ยังเป็ินี้อ้กปัิจจัยสำาคัญท้ี่�จะที่ำาให้้แบรนี้ด์ 
แฟชัื่�นี้ด้ไซึ่น์ี้ไที่ยแข่ึ้งขัึ้นี้ได้อย่างแข็ึ้งแกร่ง 
ที่ั �งในี้เวที่้ระดับชื่าตัิแลุะระดับโลุก 
กาญจนี้ากลุ่าวที่ิ�งที่้าย  

กิาญจุนา ชันาเทำพื่าพื่ร 

: BWILD ISAN  
 251 ถึ.เทำพื่ารักิษ์ ต้ำาบลในเมือง  
 อำาเภอเมือง จุังหว่ัดขอนแกิ่น 
 40000

: www.bwildisan.com

: BWILDIsan

: 06 1441 4265 

ข้อมูลธุร็กิจ
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SME FOCUS  

K R A M
ขายเสน่่ห์ค์ราม สรา้งความต่่าง

ด้้วยงาน่ปักัแฮน่ด์้เมด้

สีีฟ้้า น้ำำ�าเงิิน้ำ เป็็น้ำทุุน้ำเดิิมอยู่่�แล้้ว จึึงิ 
ตััดิสีิน้ำใจึสีร้้างิสีร้ร้ค์์ผล้งิาน้ำจึากผ้าค์ร้าม 
ขึ้ึ�น้ำมา เป็็น้ำทุั�งิเสี้�อผ้า กร้ะเป็๋า แล้ะ 
Accessories ตั�างิๆ

 “ตัอน้ำน้ำั�น้ำยู่ังิไม�ค์�อยู่มีค์น้ำทุำาเกี�ยู่วกับ 
ผ้าค์ร้ามแทุ้ๆ เทุ�าไหร้� แหล้�งิทุี�มีชื่้�อเสีียู่งิ 
ก็จึะเป็็น้ำแถวสีกล้น้ำค์ร้ เร้าเป็็น้ำน้ำักออกแบบ 
อยู่่�กรุ้งิเทุพฯ มีค์วามค์ิดิว�าอยู่ากจึะ 

K R A M หรืือชื่ื�อเต็็มๆ คืือ keep kram and carry on แบรืนด์์แฟชื่่�นของ “วิิลาสิินี พููลพูิพู่ฒน์”  
ที่ี�ต็้องการืจะสิื�อถึึงการืเก็บรื่กษาของด์่�งเด์ิมเอาไวิ้ และพู่ฒนาให้ที่่นสิม่ยขึ�น โด์ยผ่่านคืวิามต็่�งใจที่ี�จะที่ำาให้สิินคื้า 

ภายใต็้แบรืนด์์ K R A M น่�นมีคืวิามแต็กต็่างจากงานผ่้า “คืรืาม” ที่ี�มีอยู่ในที่้องต็ลาด์ที่่�วิไป

   กองบรรณาธิิการ

ทุำางิาน้ำทุี�แตักตั�างิจึากทุ้องิตัล้าดิทุี�เขึ้า 
จึะเน้ำ้น้ำเป็็น้ำผ้าฝ้้ายู่ทุอม้อ เร้าเล้ยู่ 
เล้้อกใชื่้ผ้าล้ิน้ำิน้ำ เพร้าะมีค์ุณภาพดิี 
แล้ะเหมาะกับอากาศป็ร้ะเทุศไทุยู่ 

 การ้ทุี�แบร้น้ำดิ ์เล้ ้อกใชื่ ้ผ ้าล้ ิน้ำ ิน้ำ 
เป็็น้ำหล้ัก ถ้อเป็็น้ำจึุดิแร้กทีุ�ทุำาให้แตักตั�างิ 
จึากค่์�แขึ้�งิอ ้ �น้ำๆ ซึ่ึ�งิน้ำอกเหน้ำ้อจึาก 
คุ์ณสีมบัติัขึ้องิผ้าทีุ�ร้ะบายู่ค์วามร้้อน้ำได้ิดีิ 

แจ้้งเกิิดแบรนด์ 
สร้างจุ้ดยืืนรักิษ์์โลกิ

 ยู่้อน้ำไป็เม้�อป็ร้ะมาณ 4-5 ป็ีก�อน้ำ 
วิล้าสีิน้ำี ใน้ำฐาน้ำะน้ำักออกแบบทุี�ทุำางิาน้ำ
ดิ้าน้ำแฮน้ำดิ์เมดิ (Handmade) จึากเศษผ้า 
ไดิ้มาร้่้จึักกับพ้ชื่ทุี�น้ำำาเอามายู่้อมสีีผ้า 
ไดิ้อยู่�างิ “ค์ร้าม” จึึงิเกิดิค์วามสีน้ำใจึ 
แล้ะโดิยู่สี�วน้ำตััวเป็็น้ำค์น้ำชื่้�น้ำชื่อบใน้ำโทุน้ำ 
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 “ตัอน้ำแร้กทุี�ทุำาจึะเป็็น้ำล้ักษณะงิาน้ำ
ป็ักม้อจึากไหมสีีขึ้าว ล้องิทุำาไป็เร้้�อยู่ๆ 
ชื่�วงิหล้ังิมีการ้น้ำำาเอาเศษผ้า มาผสีมผสีาน้ำ 
กับงิาน้ำป็ัก ทุำาให้เกิดิ Collection ใหม�ๆ 
ขึ้ ึ �น้ำมา สี�วน้ำตััวเชื่้�อว�า งิาน้ำป็ักม้อ 
เป็ ็น้ำสีิ�งิทุี�ค์น้ำตั ้องิการ้แล้ะมองิหา 
เพร้าะมัน้ำม ีค์วามเป็ ็น้ำเอกล้ักษณ์ 
จึุดิน้ำี�เองิทุี�ทุำาให้งิาน้ำเร้าไม�เหม้อน้ำค์น้ำอ้�น้ำ 
แล้ะเป็็น้ำจึุดิทุี�ทุำาให้เร้าอยู่่�มาไดิ้จึน้ำถึงิ 
ทุุกวัน้ำน้ำี�” 

 พร้้อมกัน้ำน้ำี� แบร้น้ำดิ์ K R A M ยู่ังิ 
ตัอบโจึทุยู่์ค์วามตั้องิการ้ขึ้องิล้่กค์้าดิ้วยู่ 
บร้ิการ้สีั�งิตััดิไดิ้ตัามค์วามตั้องิการ้ขึ้องิ
ล้่กค์้า ซึ่ึ�งิเป็็น้ำอีกหน้ำึ�งิอยู่�างิทุี�แบร้น้ำดิ์อ้�น้ำๆ 
มักจึะไม�ค์�อยู่ทุำากัน้ำ เพร้าะมีขึ้ั�น้ำตัอน้ำ 
ทุี�มากแล้ะอาจึจึะมีค์วามยูุ่�งิยู่ากใน้ำการ้
ทุำาน้ำั�น้ำเองิ

 “จึะเห็น้ำว�างิาน้ำขึ้องิเร้ามีขึ้ั �น้ำตัอน้ำ 
เยู่อะ กว�าจึะยู่้อม กว�าจึะตััดิ กว�าจึะป็ัก 
จึึงิใชื่้เวล้าค์�อน้ำขึ้้างิน้ำาน้ำใน้ำการ้ทุำางิาน้ำ 
แตั�ล้ะชื่ิ�น้ำ ซึ่ึ�งิโดิยู่ป็กตัิจึะอยู่่�ทุี� 15-20 วัน้ำ 

แตั�ถ ้างิาน้ำไหน้ำมีร้ายู่ล้ะเอ ียู่ดิมาก 
ตััวหน้ำึ�งิอาจึใชื่้เวล้าน้ำาน้ำเป็็น้ำเดิ้อน้ำ 
ดิ ้ วยู่ค์วามทุี�เป็ ็น้ำงิาน้ำแฮน้ำดิ ์ เมดิ 
ขึ้ายู่ค์ุณภาพเป็็น้ำหล้ัก ทุำาให้ร้าค์าสีิน้ำค์้า 
เร้าจึึงิค์�อน้ำขึ้้างิสี่งิขึ้ึ�น้ำมาหน้ำ�อยู่ จึึงิไป็ 
ตัอบโจึทุยู่์ใน้ำกลุ้�มค์น้ำทีุ�ม ีก ำาล้ ังิซึ่ ้ �อ 
โดิยู่เฉพาะค์น้ำทุ ำางิาน้ำแล้ะผ่้ใหญ่� 
วัยู่สี่งิอายูุ่”

ปิิดจุ้ดอ่่อ่น 
ปิรับตััวรับมืือ่ความืท้้าท้ายื

 ถึงิตัร้งิน้ำี� วิล้าสีิน้ำีบอกดิ้วยู่ว�า การ้ทุำา 
ธุุร้กิจึเสี้�อผ้าแฟ้ชื่ั�น้ำไม�ใชื่�เร้้�องิงิ�ายู่ เพร้าะ 
ตั้องิเผชื่ิญ่กับการ้แขึ้�งิขึ้ัน้ำทุี�สี่งิ ทุั�งิจึาก 
แบร้น้ำดิ์ไทุยู่ดิ้วยู่กัน้ำ แล้ะยู่ังิตั้องิแขึ้�งิกับ
สีิน้ำค์้าน้ำำาเขึ้้าจึากตั�างิป็ร้ะเทุศดิ้วยู่ 
ไม�ว�าจึะเป็็น้ำ จึีน้ำ เกาหล้ี ฯล้ฯ ทุำาให้ตั้องิ 
พยู่ายู่ามป็ร้ับตััวอยู่่�ตัล้อดิเวล้า 

 “สีิน้ำค์้าขึ้องิเร้าจึะไม�ใชื่�สีิน้ำค์้าแบบ 
Fast Fashion ทุี�มาไวไป็ไว พยู่ายู่ามจึะ
ออกแบบแฟ้ชัื่�น้ำเส้ี�อผ้าขึ้องิเร้าให้สีามาร้ถ 
อยู่่�ไดิ้น้ำาน้ำ ใสี�ไดิ้เร้้�อยู่ๆ แล้ะมีเอกล้ักษณ์ 
เฉพาะ ตัร้งิน้ำี �เป็็น้ำจึุดิทุี�เร้าสีามาร้ถ 
ใชื่ ้สี ่ ้ก ับค์่�แขึ้�งิไดิ ้ เพร้าะค์น้ำยู่ ุค์น้ำ ี � 
มีค์วามเป็็น้ำตััวเองิสี่งิ จึะไม�ชื่อบใสี�อะไร้ 
ทุี�เหม้อน้ำค์น้ำอ้�น้ำ ดิังิน้ำั�น้ำ แบร้น้ำดิ์แฟ้ชื่ั�น้ำไทุยู่ 
ถ้าอยู่ากอยู่่�ร้อดิแล้ะอยู่่�ไดิ้อยู่�างิยู่ั�งิยู่้น้ำ  

แล้ะสีามาร้ถเก็บค์วามอบอุ�น้ำไดิ้แล้้ว 
ตััวผ้าล้ิน้ำิน้ำยู่ังิสีามาร้ถยู่้อมสีีค์ร้ามออก
มาไดิ้สีวยู่อีกดิ้วยู่ แล้ะดิ้วยู่เอกล้ักษณ์
ขึ้องิค์ร้ามทุี �สีามาร้ถใชื่้ว ิธุ ีการ้แบบ 
ยู่้อมเยู่็น้ำไดิ้ ทุำาให้ป็ร้าศจึากสีาร้เค์ม ี
จึ ึงิไม�สี�งิผล้กร้ะทุบตั�อสีิ�งิแวดิล้้อม 
เป็็น้ำอีกจึุดิยู่้น้ำขึ้องิแบร้น้ำดิ์ K R A M 
ทุี�ตั้องิการ้จึะเป็็น้ำแบร้น้ำดิ์ร้ักษ์โล้ก 

ฉีีกิภาพจ้ำาผ้้าครามื 
สร้างความืตั่างด้วยืดีไซน์ 

 มากกว�าค์วามตั�างิทุี�ตั ัวเน้ำ ้ �อผ ้า 
การ้ออกแบบดิีไซึ่น้ำ์ให้ไม�เหม้อน้ำใค์ร้ 
ยู่ังิเป็็น้ำอีกแน้ำวทุางิทุี�จึะทุำาให้ K R A M 
เกิดิค์วามแตักตั�างิไดิ้ โดิยู่แน้ำวค์ิดิ 
ขึ้องิวิล้าสีิน้ำี ค์้อ ค์วามตัั�งิใจึทุี�จึะทุำา 
เสี้ �อผ้าให้ค์น้ำสีามาร้ถใสี�ไป็ทุำางิาน้ำ 
หร้้อใสี�ใน้ำชื่ีวิตัป็ร้ะจึำาวัน้ำไดิ้โดิยู่ไม�ตั้องิ 
ยู่ึดิตัิดิกับภาพจึำาทุี�ว�า ผ้าค์ร้ามตั้องิใสี�
ไป็ทุะเล้ไดิ้อยู่�างิเดิียู่ว 

 น้ำอกจึากเสี้ �อผ้าขึ้องิ K R A M 
จึะถ่กออกแบบให้สีามาร้ถใสี�ได้ิทุุกทีุ�แล้้ว 
วิล้าสีิน้ำียู่ังิเพิ �มค์วามเป็็น้ำเอกล้ักษณ์ 
ให้กับชื่ิ�น้ำงิาน้ำแล้ะให้ผ่ ้สีวมใสี�ร้่ ้สีึกถึงิ 
ค์วามเป็็น้ำ Unique เฉพาะตััวทุี�ใสี� 
ออกมาแล้้วไม�ซึ่ำ �าใค์ร้ ดิ้วยู่งิาน้ำป็ัก 
แฮน้ำดิ์เมดิ ผสีมผสีาน้ำกับงิาน้ำเศษผ้า 
กล้ายู่เป็็น้ำจึุดิเดิ�น้ำแล้ะสีร้้างิให้เก ิดิ 
การ้จึดิจึำาขึ้องิล้่กค์้าไดิ้ใน้ำร้่ป็แบบขึ้องิ 
ผ้าค์ร้ามป็ักม้อ
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ตั้องิทุำาใน้ำสีิ�งิทุี�แตักตั�างิออกไป็ แล้ะตั้องิ 
ไม�หยูุ่ดิทุี�จึะพัฒน้ำาค์วามค์ิดิตััวเองิ” 

 อยู่�างิไร้ก็ดิี จึะเห็น้ำไดิ้ว�า น้ำอกจึาก 
เสี้�อผ้าแล้้ว K R A M ยู่ังิทุำากร้ะเป๋็า 
แล้ะ Accessories ตั�างิๆ ออกมาค์วบค่์�ไป็ด้ิวยู่ 
โดิยู่เป็็น้ำการ้น้ำำาเอาเศษผ้าเหล้้อทุิ �งิ 
จึากการ้ตััดิเย็ู่บเส้ี�อผ้าน้ำำากลั้บมาใช้ื่ใหม� 
ซึ่ึ �งิน้ำอกจึากจึะเป็็น้ำการ้ใชื่้ทุร้ัพยู่ากร้ 
อยู่�างิค์ุ้มค์�าแล้้ว ยู่ังิถ้อว�าเป็็น้ำการ้สีร้้างิ
ทุางิเล้้อกให้กับล้่กค์้าแล้ะเพิ�มโอกาสี 
ใน้ำการ้ซึ่้�อสีิน้ำค์้าอีกดิ้วยู่ 

 ไม�เพียู่งิแตั�การ้แขึ้�งิขึ้ัน้ำทุี�เป็็น้ำโจึทุยู่ ์
ให้ตั้องิป็ร้ับตััวร้ับม้อเทุ�าน้ำั�น้ำ วิล้าสีิน้ำี 
ยัู่งิยู่อมรั้บอีกว�า ด้ิวยู่ค์วามเป็็น้ำนั้ำกออกแบบ 
ทุี�ถน้ำัดิการ้สีร้้างิสีร้ร้ค์์ผล้งิาน้ำมากกว�า 
อาจึทุำาให้ขึ้าดิค์วามเชื่ี �ยู่วชื่าญ่ดิ้าน้ำ 
การ้ตัล้าดิ ซึ่ึ�งิมีสี�วน้ำสีำาค์ัญ่อยู่�างิมาก 
ใน้ำการ้สีร้้างิยู่อดิขึ้ายู่ให้กับแบร้น้ำดิ ์ 
โดิยู่เฉพาะ “การ้ตัล้าดิออน้ำไล้น้ำ์” 
จึึงิเป็็น้ำสีิ�งิทุี�เธุอตั้องิเร้ียู่น้ำร้่้เพิ�มเตัิม 

 การ้เขึ้้าร้ �วมโค์ร้งิการ้อบร้มขึ้องิ 
กร้มสี�งิเสีร้ิมอุตัสีาหกร้ร้ม เป็็น้ำสี�วน้ำหน้ำึ�งิ 
ทุี�ชื่�วยู่ให้วิล้าสีิน้ำีเกิดิการ้พัฒน้ำาตััวเองิ 
ทุั�งิใน้ำมุมมองิดิ้าน้ำการ้ตัล้าดิ ร้วมถึงิ 
ร้ะบบค์วามค์ิดิทุี�เป็ล้ี�ยู่น้ำไป็ จึากทุี�เค์ยู่ค์ิดิ 
อะไร้ไดิ้ ก็จึะทุำาทุัน้ำทุี แตั�เม้ �อไดิ้มา 
เร้ียู่น้ำร้่้จึากผ่้เชื่ี�ยู่วชื่าญ่ทุี�ให้ค์ำาแน้ำะน้ำำาว�า 
ค์วร้ค์ิดิแล้ะทุำาอยู่�างิเป็็น้ำร้ะบบ ขึ้ั�น้ำตัอน้ำ 
โดิยู่ให ้ออกแบบเป็ ็น้ำค์อล้เล้กชื่ ัน้ำ 

1

สร้้างความแตกต่าง
ให้้แบร้นด์์ 

เพื่่�อสร้้างการ้จด์จำาให้้ลููกค้า

2

คำานึงถึึงส่�งแวด์ลู้อม
ด์้วยกร้ะบวนการ้ผลู่ต

ที่่�เป็็นม่ตร้กับโลูก

3

เร้ียนรู้้ส่�งให้ม่ๆ
พื่ัฒนาความค่ด์

ของตัวเองอยู่ตลูอด์เวลูา 

ถอดความสำำาเร็็จ 
แบร็นด์ K R A M

Key Success

เพ้�อทีุ�จึะไม�ต้ัองิแตักไอเดีิยู่มากจึน้ำเกิน้ำไป็ 
ทุำาให้มีเวล้าสีร้้างิสีร้ร้ค์์ผล้งิาน้ำทุี�ดิีขึ้ึ �น้ำ 
แล้ะยู่ ังิตั�อยู่อดิผล้งิาน้ำให ้ม ีม ่ล้ค์�า 
เพิ�มสี่งิขึ้ึ�น้ำไดิ้ดิ้วยู่ จึากการ้ทุำาค์อล้เล้กชื่ัน้ำ 
ทุี�พิเศษน้ำั�น้ำเองิ

อ่อ่ฟไลน์-อ่อ่นไลน์ 
กิารตัลาดท้ี�ตั้อ่งมืาควบค่่

 ทุี�ผ�าน้ำมาแบร้น้ำดิ์ K R A M เน้ำ้น้ำการ้ 
ทุำาตัล้าดิออน้ำไล้น้ำ์ก็จึร้ิงิ แตั�ก็ยู่ังิค์งิ 
ให้ค์วามสีำาค์ัญ่กับการ้ออกบ่ธุใน้ำงิาน้ำ 
แสีดิงิสีิน้ำค์้า เพ้�อเป็็น้ำชื่�องิทุางิให้ล้่กค์้า
ไดิ้มาสีัมผัสีแล้ะเห็น้ำสีิน้ำค์้าจึร้ิงิ เน้ำ้�องิจึาก 
K R A M เป็็น้ำแบร้น้ำดิ์เสี้�อผ้าแฟ้ชื่ั�น้ำ 
ทุี�ไม�มีหน้ำ้าร้้าน้ำ จึำาหน้ำ�ายู่ผ�าน้ำชื่�องิทุางิ 
Facebook แล้ะ Instagram เป็็น้ำหล้ัก 
แตั�ค์ิดิว�า ทุั�งิ 2 ชื่�องิทุางิน้ำั�น้ำจึะสีร้้างิ 
ป็ร้ะสีบการ้ณ์ให้ล้่กค์้าทุี�แตักตั�างิกัน้ำไป็ 
จึึงิตั้องิทุำาการ้ตัล้าดิค์วบค์่�ไป็ดิ้วยู่กัน้ำ 
แม้ผล้กร้ะทุบขึ้องิการ้เกิดิ COVID-19 
จึะทุำาให้ใน้ำชื่�วงิทุี�ผ�าน้ำมา ทุางิแบร้น้ำดิ ์
มีการ้ชื่ะล้อการ้ออกงิาน้ำแสีดิงิสีิน้ำค์้าล้งิ 
ตัามสีถาน้ำการ้ณ์ทุี�เกิดิขึ้ึ�น้ำ แตั�ป็ีหน้ำ้า 
K R A M  ไดิ้เตัร้ียู่มแผน้ำทุี�จึะกล้ับมา 
ออกบ่ธุใน้ำงิาน้ำแสีดิงิสีิน้ำค์้าอีกค์ร้ั �งิ 
เพ้�อทุี�จึะไดิ้เขึ้้าถึงิล้่กค์้ามากขึ้ึ�น้ำ ขึ้ณะทุี� 
ชื่�องิทุางิออน้ำไล้น้ำ์ มองิว�าจึำาเป็็น้ำตั้องิมี
การ้ใสี�งิบโฆษณาเพิ�มขึ้ึ �น้ำ เพ้ �อสีร้้างิ 
ให้เกิดิการ้มองิเห็น้ำแล้ะเขึ้้าถึงิล้่กค์้า 
ใน้ำวงิกว้างิเชื่�น้ำกัน้ำ

: K R A M   
 91/565 ซ.นวลูจันที่ร้์ 56 แยก 1  
 แขวงนวลูจันที่ร้์ เขตบึงก่่ม   
 กร้่งเที่พื่มห้านคร้ 10230 

: keepkramandcarryon

: keep.kram

: 08 0446 2445

ข้อมูลธุร็กิจ
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เพราะต้้องการมองหาความต้่างให้กับธุุรกิจ จึงเป็็นที่่�มาของแบรนด์์
Yaymudmee (ยายมัด์หม่�) ชุุด์ออกงานผ้้าไที่ยด์่ไซน์หรู ของ “ภััครด์า วงษ์์ฐราภััที่ร” 

ที่่�ในอด์่ต้เริ�มต้้นจากการขายเสื้้�อผ้้าออนไลน์แบบซ้�อมาขายไป็ แต้่ด์้วยจำานวนคู่แข่งที่่�ม่มาก
และสื้ินค้าไม่แต้กต้่าง จึงเกิด์ไอเด์่ยสื้ร้างแบรนด์์เป็็นของต้ัวเอง โด์ยที่่�ม่ผ้้าไที่ยเป็็นจุด์ขาย

   กองบรรณาธิิการ

โดยเริ่่ �มต้้นจากการิ่ศึึกษาและค้้นหา 
แหล่งผล่ต้ผ้าไทย เพื่่�อจะนำามาออกแบบ 
ตั้ดเย็บเส่ื้�อผ้าภายใต้้แบริ่นด์ Yaymudmee

 “ช่่วงแริ่กเริ่าลองเอาผ้ากาบบัว 
ของจังหวัดอุบลริ่าช่ธานี มาต้ัดเย็บ 
เป็็นเสื้่ �อผ้าแฟช่ั �น ป็ริ่ากฏว่าขายดี 
จากจุดนี�เองทำาให้เริ่าเร่ิ่�มร้้ิ่จักกับค้นทอผ้า 
มากขึ�น และนำาเอาผ้าไทยแบบอ่�นๆ 
มาใช่้ เช่่น ผ้าค้้บัว จังหวัดริ่าช่บุริ่ี 
ผ้าช่น่ดนี�เหมาะสื้ำาหริ่ับต้ัดเป็็นผ้าถุุง 
ไป็ว ัด ไม ่เหมาะกับเสื้ ่ �อผ ้าแฟช่ั�น 
หริ่่ออย่างผ้ามัดหมี� จังหวัดลพื่บุริ่ ี
เหมาะจะนำามาออกแบบเป็็นชุ่ดเดริ่สื้ยาว 
จนกริ่ะทั�งมาริ่้้จักกับผ้าไหมของจังหวัด
ขอนแก่น และได้นำามาออกแบบเป็็น 

LOCAL SME  

 “จากเด่มที�ขายเสื้่�อผ้าแฟช่ั�นทั�วไป็ 
เก่ดค้วามค้่ดว่าอยากจะเป็ลี�ยนไป็ขาย
ชุ่ดผ้าไทย เพื่ริ่าะค้้่แข่งมีน้อยกว่า 
แต้่ก็เจอป็ัญหาว่าสื้่นค้้าที�ขายเป็็นสื้่นค้้า 
สื้ำาเริ่็จริ่้ป็ ไม่สื้ามาริ่ถุป็ริ่ับแก้ไขต้าม 
ที�ล้กค้้าต้้องการิ่ได้ จึงเก่ดไอเดียหาช่่าง 
หาแบบ หาแหล่งผ้าไทย เพื่่�อเอามา 
ต้ัดเย็บทำาเป็็นแบริ่นด์ของต้ัวเอง” 
ภัค้ริ่ดาย้อนเล ่าให ้ฟ ังถุ ึงเสื้ ้นทาง 
การิ่เริ่่�มต้้นธุริ่ก่จเม่�อป็ริ่ะมาณ 6 ป็ีที�แล้ว 

สร้้างภาพจำำาด้้วย
ชุุด้ออกงานผ้้าไทย

 “การิ่ลองผ่ดลองถุ้ก” เป็็นหนึ�งใน 
ว่ธีการิ่ที �ภัค้ริ่ดาใช่้เพื่่ �อค้้นหาต้ัวเอง 

Yaymudmee
ฉีีกกฎธุรุกิจ สรา้งความสำาเรจ็

ชุดุผ้้าไทยออนไลน์   
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ชุ่ดออกงาน ซึ่ึ�งจากการิ่ใช่้ผ้าไหมดังกล่าว 
ทำาให้ชุ่ดด้สื้วย ด้หริ่้ขึ�น จึงเริ่่�มมีล้กค้้า
ที�มีกำาลังซึ่่�อเข้ามาหาแบริ่นด์มากขึ�น”

 แม้ Yaymudmee จะเป็็นแบริ่นด ์
ที�ออกแบบเสื้ ่ �อผ ้าจากผ ้าไทยได ้ 
หลากหลายริ่้ป็แบบ แต้่ภาพื่จำาของล้กค้้า 
ที�ม ีต้ ่อแบริ่นด์ ค้่อ “ชุ่ดออกงาน” 
เริ่ียกได้ว่า ถุ้านึกถุึงแบริ่นด์ Yaymudmee 
ต้้องนึกถุึงชุ่ดออกงานมาก่อนเป็็น 
อันดับแริ่ก

 “เวลาที�ล ้กค้ ้าเขาอยากจะหา 
ชุ่ดออกงาน เขามักจะนึกถุึงเริ่า อาจเป็็น 
เพื่ริ่าะว่า ช่่วงแริ่กๆ ที�ทำาชุ่ดจากผ้าไหม 
เริ่าใช่้นางแบบใสื้่ช่ ุดเดริ่สื้ออกงาน 
เพื่่�อถุ่ายโป็ริ่โมต้ ทำาให้ล้กค้้าเก่ดการิ่ริ่ับริ่้้ 
จากต้ริ่งน ั �น  และที�สื้ ำ าค้ ัญด ้วย 
ภาพื่ลักษณ์ของผ้าไหมเอง ที�ค้นทั�วไป็ 
นึกถุึง ค้่อ แพื่ง หริ่้ เหมาะกับการิ่ใสื้ ่
ออกงาน แต้่จริ่่งๆ แล้ว เริ่าเองก็อยากทำา 
ชุ่ดผ้าไหมที�สื้ามาริ่ถุใส่ื้ในชี่ว่ต้ป็ริ่ะจำาวันได้ 
ซึ่ึ�งต้อนนี�กำาลังด้ว่าจะออกแบบต้ัดเย็บ
อย่างไริ่เพื่่�อที�จะทำาให้สื้ามาริ่ถุสื้วมใสื้่ 
ได ้จริ่ ่งในช่ีว ่ต้ป็ริ่ะจำาว ัน ไม่ใช่่แค้ ่
การิ่ออกงานเพื่ียงอย่างเดียว”

ผลงานที�ออกมาจะมีค้วามหลากหลาย
ต้ามค้วามต้้องการิ่ล้กค้้า

 สื้ำาหริ่ับภัค้ริ่ดามองว่า การิ่ที�แบริ่นด์ 
ไม่มีสื้ไต้ล์หริ่่อต้ัวต้นที�ช่ัดเจน ไม่ได้เป็็น 
อุป็สื้ริ่ริ่ค้หริ่่อจุดอ่อนของการิ่ทำาธุริ่ก่จ 
แต้่อย่างใด แต้่กลับมองว่า นี�ค้่อจุดแข็ง 
ที�ทำาให้ธุริ่ก่จและแบริ่นด์ของเธอเด่นมา 
ถุึงวันนี�ได้ด้วยซึ่ำ�า

 “แบริ่นด์อ่�นเขาอาจจะมีต้ัวต้นหริ่่อ
เอกลักษณ์เฉพื่าะของต้ัวเอง แบริ่นด์เขา 
เป็็นแนวนี � สื้ไต้ล์นี � แต้่ของเริ่าไม่ม ี
เริ่าจะยึดที�ค้วามต้้องการิ่ล้กค้้าเป็็นหลัก 
เพื่ริ่าะเริ่าเช่ ่ �อว ่าล ้กค้้าซึ่ ่ �อของเริ่า 
เป็็นเพื่ริ่าะเริ่าสื้ามาริ่ถุทำาชุ่ดให้ต้ริ่งกับ
สื้่�งที�เป็็นต้ัวเขาได้ ©เพื่ียงแต้่อย้่ภายใต้ ้
ค้วามเป็็นผ้าไทยทั�งหมด ซึ่ึ�งทุกวันนี� 
ผ้าไทยที�เริ่าใช่้ค้่อนข้างจะมีเอกลักษณ์
เฉพื่าะ ทั�งลวดลาย สื้ีสื้ัน มีค้วามแต้กต้่าง 
ไม่เหม่อนใค้ริ่ ลายผ้าที�เริ่านำามาทำา 
เสื้่�อผ้าให้ล้กค้้า มีที�นี�ที�เดียว หาจาก 
ริ่้านอ่�นไม่ได้” 

 เริ่ียกได้ว่า การิ่ยึดเอาโจทย์ค้วาม 
ต้้องการิ่ของล้กค้้าเป็็นต้ัวต้ั�ง ทั�งในแง ่
ของการิ่ดีไซึ่น์และงบป็ริ่ะมาณของล้กค้้า 
ทำาให้แบริ่นด์สื้ามาริ่ถุเข้าถุึงล้กค้้า 
ได้ทุกกลุ่ม 

ยึด้ลููกค้้าเป็็นตััวตัั�ง 
สร้้างจำุด้แข็็งให้้ธุุร้กิจำ 

 นอกเหน่อจากการิ่นำาผ้าไทยมาใช่้ 
เป็็นจุดขายแล้ว อีกสื้่�งที�เป็็นจุดแข็งของ 
Yaymudmee ค่้อ การิ่ออกแบบให้เหมาะกับ 
ล้กค้้าแต้่ละค้น โดยยึดเอาค้วามต้้องการิ่ 
ของล้กค้้าเป็็นที �ต้ ั �ง เน้นออกแบบ 
ให้ต้ริ่งกับบุค้ล่กของล้กค้้า โดยไม่ได ้
ยึดต้่ดว่าแบริ่นด์ Yaymudmee จะต้้องม ี
ต้ัวต้นหริ่่อสื้ไต้ล์แบบไหน ดังน ั �น 
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1

สร้้างจุุดแข็็งให้้แบร้นด์
ด้วยการ้ยึดความต้้องการ้

ลููกค้าเป็็นต้ัวต้ั�ง 

2

เน้นคุณภาพด้านการ้ต้ัดเย็บ 
แลูะลูวดลูายผ้้าทอ

ท่�ไม่เห้มือนใคร้

3

ใส่ใจุการ้ออกแบบด่ไซน์
ต้้องแต้กต้่าง

แลูะม่เอกลูักษณ์เฉพาะต้ัว 

ถอดความสำำาเร็็จ
แบร็นด์ Yaymudmee

Key Success

 ปั็จจุบันล้กค้้าของแบริ่นด์ Yaymudmee 
จะเป็็นล้กค้้าค้นไทยที�อย้ ่ในป็ริ่ะเทศึ 
70 เป็อริ่์เซึ่็นต้์ และเป็็นล้กค้้าค้นไทย 
ที �อย้่ต้่างป็ริ่ะเทศึ 30 เป็อริ่ ์เซึ่ ็นต้  ์
ซึ่ึ �งล้กค้้ากลุ ่มหลังนี �ภัค้ริ่ดาบอกว่า 
เป็็นกลุ่มที�มีศึักยภาพื่และอาจจะเริ่ียก
ได้ว่า เป็็นล้กค้้ากลุ่มแริ่กๆ ที�ทำาให ้
Yaymudmee แจ้งเก่ดขึ�นมาได้

 “จริ่่งๆ เริ่าโต้มาจากล้กค้้ากลุ ่ม 
ค้นไทยที �อย้ ่ในต้่างป็ริ่ะเทศึด้วยซึ่ำ �า 
ด้วยค้วามบังเอ่ญเริ่าได้เข้าไป็อย่้ในกลุ่ม 
ค้นไทยในต้่างป็ริ่ะเทศึ พื่อทำาชุ่ดออกมา 
แริ่กๆ ก็ไป็โพื่สื้ต้์ในกลุ่มนั�น ป็ริ่ากฏว่าได ้
ล้กค้้ากลับมา ค้นกลุ่มนี�เขาจะมีค้วาม
ค้่ดถุึงเม่องไทย ค้่ดถุึงบ้าน อยากใกล้ช่่ด 
ค้วามเป็็นไทยมากที�สื้ ุด ก็เลยช่อบ 
ที�ใสื้่ชุ่ดที�ทำาจากผ้าไทย”

ทลูายข็้อจำำากัด้ 
เป็ลู่�ยนอุป็สร้ร้ค้ให้้เป็็นโอกาส

 จากที�เริ่่�มต้้นด้วยการิ่ขายออนไลน์
มาต้ั�งแต้่แริ่ก แม้จะขยับมาทำาแบริ่นด์ 
เป็็นของต้ัวเองก็ยังค้งยึดช่่องทางนี � 
เป็็นหลัก โดยปั็จจุบันแบริ่นด์ Yaymudmee 
ม ีช่ ่องทางการิ่ขายออนไลน์เพื่ ียง 
อย่างเดียว ผ่านทางเว็บไซึ่ต้์ เฟซึ่บุ�ก 
และอ่นสื้ต้าแกริ่ม โดยไม่มีหน้าริ่้าน 
แต้่อย่างใด 

 ภัค้ริ่ดาบอกว่า ค้วามยากของ 
การิ่ขายออนไลน์กับส่ื้นค้้าที�เป็็นลักษณะ 
Custom-made ค้่อ การิ่วัดขนาดต้ัวที�ต้้อง 
พื่อดี ช่่วงแริ่กอาจจะมีอุป็สื้ริ่ริ่ค้อย้่บ้าง 
ต้้องอาศึัยการิ่ป็ริ่ับต้ัวเพื่่�อให้สื้ามาริ่ถุ 
ทำางานได้ภายใต้้ริ่ ้ป็แบบการิ่ขาย 
ออนไลน์ และโช่ค้ดีด้วยว่า ช่่างต้ัดเย็บ 
ค้่อนข้างมีป็ริ่ะสื้บการิ่ณ์ จึงทำาให้ 
สื้ามาริ่ถุทำางานออกมาได้ดี แม้จะไม่ได้ 
เจอต้ัวจริ่่งของล้กค้้าก็ต้าม

 “จริ่่งๆ แล้วมันเป็็นอุป็สื้ริ่ริ่ค้แค้่เพื่ียง 
ในช่่วงแริ่ก แต้่พื่อจับทางได้ถุ้ก ก็ง่าย 

: Yaymudmee  
 333/178 ซ.8 โคร้งการ้ห้มู่บ้าน   
   Anasara (เฟส 2) ห้มู่ 3
   ต้ำาบลูต้ลูาด อำาเภอเมือง  
   จุังห้วัดนคร้ร้าชส่มา 30310 

: www.yaymudmee.com

: Yaymudmee

: yaymudmee_official

: 09 5636 1624 

ข้อมูลธุร็กิจ

ขึ�นแล้ว เทค้น่ค้ของเริ่าค้่อ จะยึดต้าม 
ไซึ่สื้์มาต้ริ่ฐาน แต้่จะป็ริ่ับแค้่สื้่วนของ 
อก เอว สื้ะโพื่ก ให้ต้ริ่งกับไซึ่สื้์ล้กค้้า 
หริ่่อถุ้าล้กค้้าเค้ยวัดต้ัวอย้่แล้ว ก็จะ 
ง่ายเลยแค้่สื้่งสื้ัดสื้่วนทุกอย่างมาให้เริ่า 
ต้ริ่งนี �เริ่ามองว่า ทุกอย่างสื้ามาริ่ถุ 

ภัคร้ดา วงษ์ฐร้าภัทร้

ทำาผ่านช่่องทางออนไลน์ เพื่ียงแต้่อาศึัย 
การิ่ป็ริ่ับต้ัวเพื่่�อให้เข้ากับบริ่่บทในการิ่
ขายออนไลน์ อย่างของเริ่าเองก็เป็็น 
การิ่ป็ริ่ับต้ัวของทั�ง 3 สื้่วน ค้่อ ล้กค้้า 
แม่ค้้า และช่่าง” 

 สื้ำาหริ่ับอนาค้ต้ เจ้าของแบริ่นด ์
Yaymudmee บอกว่า ยังอยากที�จะพื่ัฒนา 
ธุริ่ก่จให้ดีย่ �งๆ ขึ�น ซึ่ึ�งที�ผ่านมาก็ได้ 
พื่ยายามพื่ัฒนาต้ัวเองมาโดยต้ลอด 
หนึ�งในนั�นค้่อ การิ่เข้าริ่่วมโค้ริ่งการิ่อบริ่ม 
กับทางกริ่มสื้่งเสื้ริ่ ่มอ ุต้สื้าหกริ่ริ่ม 
เพื่่�อนำาค้วามริ่้้ไป็เสื้ริ่่มศึักยภาพื่ให้ธุริ่ก่จ 
เพื่ริ่าะหนึ �งในเป็้าหมายสื้ำาค้ัญของ 
Yaymudmee เวลานี� ค้่อ ต้้องการิ่จะ 
พื่ัฒนาฐานการิ่ผล่ต้ให้มีมาต้ริ่ฐาน 
กว่าเด่ม เพื่่�อค้วบคุ้มคุ้ณภาพื่ของสื้่นค้้า 
ให้ดีย่�งขึ�นนั�นเอง

 และสืุ้ดท ้ายภัค้ริ่ดายังฝากถุึง 
ผ้้ป็ริ่ะกอบการิ่แฟช่ั�นของไทยด้วยว่า 
ในการิ่ทำาธุริ่ก่จอยากให้มุ่งเน้นที�คุ้ณภาพื่ 
และมาต้ริ่ฐาน โดยเฉพื่าะการิ่ต้ัดเย็บ 
เพื่ริ่าะยังมีล้กค้้าอีกมากที�เล่อกซ่ึ่�อส่ื้นค้้า 
จากคุ้ณภาพื่ ซึ่ึ �งโดยสื้่วนต้ัวมองว่า 
ล้กค้้ากลุ่มนี�ก็จะมีค้วามมั�นค้งกับแบริ่นด์ 
มากกว่ากลุ่มล้กค้้าที�เล่อกซึ่่�อด้วยริ่าค้า 
และที�สื้ำาค้ัญดีไซึ่น์ต้้องแต้กต้่างและมี 
เอกลักษณ์ ดังนั�น หากคุ้ณสื้ามาริ่ถุ 
ต้อบโจทย์ได้ทั�งด้านคุ้ณภาพื่การิ่ตั้ดเย็บ 
และดีไซึ่น์ โอกาสื้ในธุริ่ก่จแฟช่ั�นก็จะ 
เต้่บโต้อย่างแน่นอน
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MATERIAL WORLD

Lionf ish…
หนััง Eco จากปลาผู้้�รุุกรุานั 
	 จากความผิิดพลาดของมนุุษย์์ในุช่่วง 
ปลาย์ทศวรรษ	 1980	 ทำาให้้ปลาสิิงโต 
จำานุวนุห้นุ่�งได้เล็ดลอดเข้าสิ่ ่นุ่านุนุำ�า 
มห้าสิมุทรแอตแลนุติกนุอกช่าย์ฝั่่ �ง 
ฟลอริดาโดย์ไม่มีใครตรวจพบ	 ซึ่่�งโดย์ 
เฉลี �ย์แล้ว	 ปลาสิิงโตเพีย์งตัวเดีย์ว 
สิามารถฆ่่าล่กปลาในุแนุวปะการัง 
ได้ถ่ง	79	เปอร์เซึ่็นุต์ภาย์ในุ	5	สิัปดาห้	์
และทำาลาย์ห้่วงโซึ่่อาห้ารทั �งห้มดได้ 
อย์่างราบคาบ	และนุี�เองที�ทำาให้้	Inversa	
Leathers	กลาย์เป็นุบริษัทแรกของโลก
ที�ห้ย์ิบเอาห้นุังปลาสิิงโตในุท้องทะเล 
มาทำาเป็นุวัสิดุสิุด	 Eco	 ซึ่่ �งห้นุังจาก 
ปลาสิิงโตเพีย์งตัวเดีย์วสิามารถช่่วย์ช่ีวิต 
ปลาในุแนุวปะการังได้มากถ่ง	70,000	ตัว	
โดย์บริษัทได้จ ับมือร ่วมกับ	 P448 
แบรนุด์รองเท้าอิตาลีออกคอลเลกช่ันุ 

Alternative Material
วัสัดุแุบบน้ี้�! ก็็มีดุ้้วัย

	 แนุ่นุอนุว่า	 สิาย์ตาเกือบทุกค่่ของ 
วงการแฟช่ั�นุดีไซึ่นุ์วันุนุี�ต่างมุ่งตรงไปสิ่่
การห้าวัสิดุที�ดีต่อโลก	ทำาให้้วัสิดุรีไซึ่เคิล 
จากของเห้ลือใช่้และขย์ะกลาย์เป็นุ 
ตัวเลือกที�พุ่งแรงสิุดๆ	

	 แต่ร่้ห้รือไม่ว่า?	ย์ังมีวัสิดุอีกไม่นุ้อย์
ที�ท ั �งแปลกแห้วกแนุวและนุ่าสินุใจ 
ซึ่่�งสิามารถช่่วย์เพิ�มความนุ่าห้ลงให้ล 
ให้้กับผิลิตภัณฑ์์ได้	 และนุี�คือ	 4	 วัสิด ุ
สิุดเจ๋งที�พร้อมจะเป็นุตัวเลือกให้ม่ให้้กับ 
วงการแฟช่ั�นุในุปีนุี�และในุอนุาคต	

นอกจากผ้้าประเภทต่่างๆ ท่�เห็็นกันจนคุ้้้นต่า
ซึ่่�งถููกคุ้ัดสรรนำามาบรรจงออกแบบเป็นชิ้้�นงานแสนเลอคุ้่าแล้ว ปัจจ้บันยัังม่วัสด้ส้ด Wow! 

อ่กมากมายัท่�รอให็้เห็ล่านักด่ไซึ่น์และธุ้รก้จห็ยั้บไปใชิ้้ให็้ส้นคุ้้าแจ้งเก้ดได้อยั่างเฉิ้ดฉิายั 

   วัันวัิสา งามแสงชััยกิิจ

ดีไซึ่เนุอร์จากอัมสิเตอร์ดัม	 เจ้าของ 
แบรนุด์	Human	Material	 Loop	กำาลัง 
พย์าย์ามทำาให้้ผิ่้คนุเปิดใจกว้างต่อการ
ใช่้วัสิดุสิุดย์ั �งย์ืนุนุี�ด้วย์การออกแบบ 
เสิื�อสิเว็ตเตอร์ที�ทำาจากเสิ้นุผิมรีไซึ่เคิล	
100	เปอร์เซึ่็นุต์	โดย์ขย์ะจากเสิ้นุผิมนุั�นุ 
มีปริมาณสิ่งถ่ง	72	ล้านุตันุต่อปีเฉพาะ
แค่ในุย์ุโรปเท่านุั �นุ	 ซึ่่ �งห้นุักเท่ากับ 
ห้อไอเฟลถ่ง	7	แห้่ง	โดย์ข้อดีของเสิ้นุผิม	
คือ	 มีความแข็งแรงเทีย์บเท่ากับเห้ล็ก	
มีลักษณะเป็นุเสิ้นุใย์โปรตีนุเคราตินุ 
เช่ ่นุเดีย์วกับขนุสิัตว์ห้ร ืออัลปากา	
และสิามารถทนุต่อการเสิีย์ร่ปได้ถ่ง 
70	เปอร์เซึ่็นุต	์

 : Human Material Loop   

Human Hair…
ผู้มมนัุษย์์ วััสดุุใกล�ตััวั 
ที่่�รุอการุเปิดุใจ 
	 “ผ้่ิคนุในุป่จจุบันุอาจจะลืมไปแล้วว่า	
เสิ้นุผิมของมนุุษย์์	 ก็เป็นุวัสิดุจาก 
ธรรมช่าติ”	 นุี�คือสิิ�งที�	 Zsofif	ia	 Kollar	
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ที�ใช่ ้ห้นุ ังปลานุี � เป ็นุสิ ่วนุประกอบ 
และ	Teton	Leather	Company	ผิ่้ผิลิต 
เครื�องห้นุังในุสิห้รัฐอเมริกาทำาการผิลิต
กระเป ๋าสิตางค ์ 	 กระเป ๋าคล ัตช่ ์	
และสิาย์นุาฬิิกาจากห้นุังปลาสิิงโต		

 : Inversa Leathers 

ในุเวลาไม่กี �เดือนุ	 โดย์เมื �อเร็วๆ	 นุี � 
Nguyen	Thi	Huong	Ly	ผิ่้เข้าประกวด	
Miss	Universe	Vietnam	2022	ได้สิร้างเสีิย์ง 
ฮืือฮืาด้วย์การปรากฏตัวในุชุ่ดราตรี 
ที�ทำามาจาก	SCOBY	โดย์เธอได้ร่วมมือ
กับดีไซึ่เนุอร์ทำาการเลี�ย์ง	SCOBY	กว่า 
3	สิัปดาห้์	จนุได้สิิ�งที�มีห้นุ้าตาคล้าย์วุ้นุ 
ออกมา	ทำาการตากให้้แห้้ง	และตัดออกมา 
เป็นุชุ่ดราตรีย์าวแสินุสิวย์	 นุับเป็นุ 
อีกห้นุ่�งความก้าวห้นุ้าที�ไม่ใช่่แค่ดีต่อ 
วงการอาห้าร	 แต่ย์ังนุำามาใช่้เป็นุวัสิดุ 
ทางเลือกของวงการแฟช่ั�นุได้อีกด้วย์		

 : Nguyen Thi Huong Ly  

SCOBY…
หัวัเชื้้�อชื้ั�นัดุ่จากอาหารุส้�แฟชื้ั�นั  
	 Bacterial	 Nanocellulose	 ห้รือ	
นุาโนุเซึ่ลล่โลสิจากแบคทีเรีย์	ซึ่่�งผิลิตด้วย์ 
การเพาะเลี�ย์งแบคทีเรีย์ร่วมกับย์ีสิต ์
จนุก่อให้้เกิดสิิ�งที�ร่้จักกันุดีอย์่าง	SCOBY	
ห้รือ	ห้ัวเช่ื�อที�ใช่้เพื�อทำาช่าห้มักคอมบ่ช่า 
นุั�นุเอง	ทั�งนุี�	การจะนุำาห้ัวเช่ื�อมาใช่้เป็นุ 
วัสิดุได ้ต ้องผิ่านุกระบวนุการฟอก 
และย์้อมเพื �อสิร้างเป็นุห้นุังช่ีวภาพ 
ซึ่่ �งสิามารถลดคาร ์บอนุฟุตพร ินุต์ 
ได้มากถ่ง	97	เปอร์เซึ่็นุต์	และย์่อย์สิลาย์ได้ 

Spoiled Milk…
เส�นัใย์จากนัมบู้ดุ 
	 อย์่าเพิ�งย์กมือข่�นุปิดจม่กไป	เพราะ
เสิื �อย์ืดที�ทำาจากนุมบ่ดตัวนุี �	 ไม่ได้ม ี
กลิ�นุบ่ดไปด้วย์แต่อย่์างใด	เมื�อ	Mi	Terro 
สิตาร์ทอัพห้ัวใสิในุลอสิแอนุเจลิสิ	
สิห้รัฐอเมริกา	เปลี�ย์นุนุำ�านุมวัวที�ถ่กทิ�ง	
ซึ่ ่ �งคาดการณ์กันุว่ามีปร ิมาณกว่า 
128	 ล้านุตันุในุแต่ละปี	 และก่อให้้เกิด
ก๊าซึ่เรือนุกระจกกว่าปีละ	3,300	ล้านุตันุ	
โดย์นุมบ่ดเห้ล่านุี�จะถ่กนุำามาทำาเป็นุ 
เส้ินุใย์ชี่วภาพที�ย่์อย์สิลาย์ได้และเป็นุมิตร 
ต่อสิิ �งแวดล้อม	 ซึ่่ �งเป็นุเทคโนุโลย์ี 
ที�บริษัทพัฒนุาเอง	และมีการนุำาไปเข้า
กระบวนุการป่�นุเสิ้นุใย์แบบ	 Dynamic	
Flow	Shear	Spinning	เพื�อเปลี�ย์นุเสิ้นุใย์ 
โปรตีนุเคซึ่ีนุให้้กลาย์เป็นุเสิ้นุด้าย์ 
ที�พร้อมสิำาห้รับการผิลิตเสืิ�อผ้ิาลุย์วงการ 
แฟช่ั�นุต่อไป	โดย์นุำ�าที�ใช่้ในุกระบวนุการ 
ผิลิตนุั�นุจะนุ้อย์กว่าการผิลิตเสิื�อผิ้าฝั่้าย์ 
ปกติถ่ง	60	เปอร์เซึ่็นุต์					

 : Mi Terro 
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•   มีีส่่วนต่่อการเกิดมีลพิิษทางนำ�าคิิดเป็็น
    1 ในั 3 จากวิธีีของการผลิต่ 
•   มีีส่่วนทำาให้้เกิดนำ�าเส่ียจากอุต่ส่าห้กรรมี
    20% ท่�วโลก
•   มีีส่่วนต่่อการเกิดไมีโคิรพิลาส่ต่ิก
    ที�พิบในมีห้าส่มีุทร 20-35%  
•   ใช้้นำ�าป็ระมีาณ 93 พัันัล�านัล้กบูาศก์เมตัรุต่่อป็ี
•   คิิดเป็็น 24% ของการใช้้ส่ารเคิมีีกำาจ่ดศั่ต่รูพิืช้
    และ 11% ของการใช้้ยาฆ่่าแมีลงท่�งห้มีดในโลก

อีกี 8 ปีขี้า้งหน้้า (พ.ศ. 2573) 
อีตุสาหกรรมแฟชั่่�น้จะเปีน็้อีย่า่งไร?

•   มีีการบริโภคิเพิิ�มีข้�น 63% เทียบเท่าก่บป็ริมีาณ
   เส่ื�อเช้ิ�ต่ที�เพิิ�มีข้�น 5 แสนัล�านัตััวั
•   ป็ล่อยมีลพิิษเพิิ�มีข้�น 49% 
•   ใช้้ที�ดินเพิิ�มีข้�น 35% เพิื�อผลิต่เส่้นใย

•   ผู้บริโภคิเกือบ 90% ต่้องการ
   ให้้มีีการใช้้ผ้าฝ้้ายในผลิต่ภ่ณฑ์์อื�นๆ มีากข้�น
•   เกือบ 74% ยกให้้ฝ้้ายเป็็นเส่้นใย
   ที�พิวกเขาช้ื�นช้อบ
•   67% เลือกใช้้ผ้าฝ้้ายและคิอต่ต่อนผส่มี   
   เพิราะเห้มีาะที�สุ่ดส่ำาห้ร่บแฟช้่�นยุคินี�

•   มีีการต่่ดต่้นไมี้ 200 ล�านัตั�นัทีุ่กปี เพิื�อการผลิต่ส่ิ�งทอ
•   มีีการใช้้โพิลีเอส่เต่อร์ในการผลิต่เส่ื�อผ้าถึ้ง 60% ซึ่้�งเป็็นว่ส่ดุ
   ที�ต่้องใช้้เวลาในการย่อยส่ลายกว่า 200 ปี และต่้องใช้้นำ�ามี่นถึ้ง     
    700 ล�านับูารุ์เรุลในการผลิต่เส่้นใยโพิลีเอส่เต่อร์
•   การผลิต่เส่ื�อยืดโพิลีเอส่เต่อร์ทำาให้้เกิดการป็ล่อยมีลพิิษมีากกว่า
   เส่ื�อเช้ิ�ต่ผ้าฝ้้ายถึ้ง 262%
•   ในแต่่ละป็ีมีีจำานวนไมีโคิรพิลาส่ต่ิกไห้ลเข้าสู่่ส่ิ�งแวดล้อมีถึ้ง
    0.95 ล�านัตัันั
•   ไมีโคิรไฟเบอร์คิิดเป็็น 35% ของขยะไมีโคิรพิลาส่ต่ิกในมีห้าส่มีุทร
•   การซึ่่กผ้าเพิียงคิร่�งเดียวส่ามีารถึป็ล่อยไมีโคิรไฟเบอร์ได้     
    700,000 ชื้้�นั ซึ่้�งโรงบำาบ่ดนำ�าเส่ียส่ามีารถึด่กจ่บ
    ได้เพิียง 40% เท่าน่�น

•   ว่ส่ดุส่ำาห้ร่บการผลิต่เส่ื�อผ้าถึูกนำาไป็รีไซึ่เคิิลไมี่ถึ้ง 1% 
•   ต่้องใช้้นำ�าถึ้ง 713 แกลลอนัในการผลิต่เส่ื�อยืดผ้าฝ้้ายส่ีขาว
   เพิียงต่่วเดียว
•   ต่้องใช้้นำ�าถึ้ง 1,981 แกลลอนัในการป็ลูกฝ้้าย
   เพิื�อผลิต่กางเกงยีนส่์เพิียงห้น้�งต่่ว
•   ป็ริมีาณการป็ล่อย CO2 ของการผลิต่เส่ื�อผ้าฝ้้าย
   1 ตััวั = การข่บรถึเป็็นระยะทาง 56 กม. 
•   ผ้าย้อมี 1 ตัันัต่้องใช้้นำ�าถึ้ง 200 ตัันัในการผลิต่
•   ส่ารเคิมีีมีากกว่า 8,000 ชื้นั้ดุถึูกใช้้ในการผลิต่ว่ต่ถึุดิบ
   ให้้เป็็นช้ิ�นเส่ื�อผ้า
•   ส่ีย้อมี AZO ซึ่้�งเป็็นต่่วที�ใช้้ราว 60-70% ของการย้อมีส่ ี
   ท่�งห้มีด จะป็ล่อยส่ารเคิมีีเมีื�อเนื�อผ้าส่่มีผ่ส่ก่บผิวห้น่ง 
•   ในแต่่ละป็ีมีีการใช้้ส่ารเคิมีี 43 ล�านัตัันัในการย้อมีส่ี
   และดูแลร่กษาเส่ื�อผ้า 

ทำำาไม? ต้อีงมอีงหาว่ัสดุทุำางเลืือีกส่อีงอีตุสาหกรรมแฟชั่่�น้
ส่งผลือีย่า่งไร? ต่อีโลืก

ร้ส่้กนิ้ดุ? ก่อีน้คิิดุเลืือีกว่ัสดุ ุ

ผ้าฝ้า้ย่ (Cotton) ยื่น้หน่้�งว่ัสดุมุาแรงใน้ใจลืก้ค้ิา

•   ผู้�าฝ้้าย์ในัสาย์ตัาผู้้�บูรุ้โภค

   83% ใส่่ส่บาย
   76% ใช้้งานได้ดี
   72% มีีคิุณภาพิสู่ง
   71%  มีีคิวามีทนทาน
             และใช้้งานได้นาน 

•   ส้นัค�าย์อดุนั้ย์มที่่�ที่ำาจากผู้�าฝ้้าย์

   86% เส่ื�อยืด 
   82% ผ้าป็ูที�นอน 
   82% ถึุงเท้า 
   63% เส่ื�อเช้ิ�ต่ใส่่ออกงาน 
   63% เส่ื�อผ้าเด็ก  

28



	 เช่ ่นเดี ียวกั ับ	 “เทพอิินทราช่ัย	
แมนูแฟคเจอิริ�ง”	 เป็็นหน่�งในโรงงาน 
ผูู้�ผู้ลิิตเสื้้�อิผู้�าสื้ำาเร็จรูป็ที�ให�ความสื้ำาคัญ
กัับเร้�อิงขอิงสื้ิ�งแวดีลิ�อิมแลิะกัารนำาขอิง 
เหลิ้อิทิ �งกัลิับมาใช่�ใหม่	 จนนำาไป็สืู้ ่
กัารเป็็นโรงงานกัาร์เมนต์เพียงไม่กัี�แห่ง
ในป็ระเทศไทยที�ไดี�รับรางวัลิ	 Green	
Factory	สื้ะท�อินให�เห็นถึ่งจุดีแข็งที�ทำาให� 
โรงงานแห่งนี�	ย้นหยัดีมาไดี�ยาวนานกัว่า	
40	ป็ี

เปิิดเส้้นทางการเติิบโติธุุรกิจ
การ์เมนติ์ 4 ทศวรรษ

	 จากักัารเป็ ิดีเผู้ยขอิง	 ย ุทธนา	
เหลิ่าผู้ดีุงรัช่กัร	กัรรมกัารผูู้�จัดีกัาร	บริษััท	
เทพอิินทราช่ัย	 แมนูแฟคเจอิริ�ง	 จำากััดี	
บอิกัเลิ่าให�ฟังว่า	เทพอิินทราช่ัย	เริ�มต�น 
จากักัารเป็็นผูู้�ผู้ลิิตกัระเป็๋า	 จากันั�นไดี� 
แตกัไลิน์ขยายกัารผู้ลิิตไป็สืู้่กัลิุ่มสื้ินค�า
แฟชั่�นอ้ิ�นๆ	ไม่ว่าจะเป็็น	หมวกั	เส้ื้�อิแจ็กัเกัต	
เสื้ ้ �อิเช่ ิ �ต	 เสื้ ้ �อิย ้ดี	 เสื้ ้ �อิโป็โลิ	 ฯลิฯ	
โดียเน�นกัารทำาธุรกัิจในลิักัษัณะ	 B2B	
เป็็นหลิักั	ดี�วยกัารผู้ลิิตสื้ินค�าป็้อินให�กัับ 

อิงค์กัร	 เพ้�อิช่่วยสื้่งเสื้ริมภาพลิักัษัณ ์
โดียเฉพาะกัลุ่ิมสิื้นค�าป็ระเภทเคร้�อิงแบบ	
ยูนิฟอิร์ม	ถึ้อิไดี�ว่า	เป็็นกัลิุ่มสื้ินค�าหลิักั 
ในกัารสื้ร�างยอิดีขายให�กัับโรงงาน 
กั็ว่าไดี�

	 “คำาว่า	 เคร้�อิงแบบ	 ยูนิฟอิร์มขอิง 
อิงค์กัร	 จะไม่เหม้อินกัับเคร้�อิงแบบครู	
หร้อิข�าราช่กัาร	แต่ยูนิฟอิร์มจะหมายถึ่ง 
ความเป็็นอัินหน่�งอัินเดีียวกัันขอิงอิงค์กัร	
ดีังนั�น	 เสื้้�อิผู้�าจะไม่ไดี�เป็็นแค่เสื้้�อิผู้�า	
แต่เสื้้�อิผู้�าค้อิหน�าตา	 ค้อิภาพลิักัษัณ ์
ขอิงอิงค์กัร”

ของเสีีย ของเหลืือทิ้้�ง (Waste) ในภาคธุุรกิ้จ ทิ้ี�คนสี่วนใหญ่่มองว่า เป็็นขยะ ไม่มีมูลืค่า 
แต่่สีำาหรับบางคนกิลืับมองว่า สี้�งเหลื่านี�ไม่ได้้ไร้ค่า จนต่้องกิำาจัด้ทิ้้�ง ในทิ้างกิลืับกิัน

สีามารถเป็ลืี�ยนให้มีมูลืค่าเพิ่้�มได้้ แลืะยังใช้้เป็็นแต่้มต่่อเพิ่ื�อสีร้างความได้้เป็รียบให้กิับธุุรกิ้จได้้อีกิด้้วย 

เทพอินิทราชัยั
สร้า้งจุดุแกร้ง่ให้ธุ้รุ้กิจุบนเส้นทาง

Green Fashion

   กองบรรณาธิิการ

SME CORNER
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	 แน่นอินว่าทำาธุรกัิจในลิักัษัณะ	B2B	
โดียเฉพาะกัับคู ่ค�าที �เป็็นบริษััทใหญ่ 
ระดีับป็ระเทศ	 ย่อิมมาพร�อิมกัับกัาร 
แข่งขันที�สืู้งแลิะความต�อิงกัารเฉพาะ 
ขอิงแต่ลิะอิงค์กัร	 ดีังนั�น	 ความพร�อิม 
แลิะศักัยภาพในกัารผู้ลิิต	จ่งเป็็นสื้ิ�งสื้ำาคัญ 
ที�จะทำาให�ธุรกัิจไดี�รับโอิกัาสื้จากัลิูกัค�า
ดีังกัลิ่าว	 ดี�วยเหตุนี �	 ยุทธนาจ่งให� 
ความสื้ำาคัญกัับกัารพัฒนานวัตกัรรม	
กัารอิอิกัแบบดีีไซน์	 ตลิอิดีจนคุณภาพ 
แลิะมาตรฐาน	เพ้�อิให�สื้ามารถึตอิบสื้นอิง 
ความต�อิงกัารขอิงลิูกัค�าไดี�อิย่างแท�จริง

	 “ถึ�าเป็็นสื้ินค�าแฟช่ั�น	 เราหนีไม่พ�น 
เร้�อิงดีีไซน์	ยิ�งเป็็นเคร้�อิงแบบ	ยนูิฟอิร์ม	
ลิูกัค�ายิ�งต�อิงกัารความเป็็นเอิกัลิักัษัณ	์
ไม่ซำ�าใคร	ทางเราเอิงมีทีมงานดี�านกัาร
อิอิกัแบบพร�อิมไว�รอิงรับแลิะตอิบโจทย์
ลูิกัค�า	นอิกัจากันี�	เรายังมีกัารพัฒนาสิื้นค�า 
ดี�วยนวัตกัรรมต่างๆ	 อิยู่ตลิอิดีเวลิา	
ยกัตัวอิย่าง	 นวัตกัรรมผู้�าช่่วยดีับกัลิิ�น	
นวัตกัรรมที�ช่่วยให�เสื้้ �อิผู้�ายับไดี�ยากั	
หร้อิในช่่วง	COVID-19	มีกัารใช่�นวัตกัรรม 
ที�ช่่วยป็้อิงกัันลิะอิอิงฝอิย	หากัมีกัารไอิ	
จาม	 เช่้�อิโรคจะไม่ติดีเสื้้�อิผู้�า	 เป็็นต�น	
เรียกัไดี�ว่า	เป็็นกัารเอิา	Material	มาบวกั 
เข�ากัับ	Fashion	แลิะ	Function	เพ้�อิให�ไดี� 
เป็็นสื้ินค�าที�ตอิบโจทย์ลิูกัค�าไดี�”

	 ทั�งนี�	หากัมอิงในเช่ิงความต�อิงกัาร
ขอิงลิูกัค�า	จะเห็นไดี�ว่า	ป็ัจจุบันผูู้�บริโภค 
ค่อินข�างให�ความสื้ำาคัญกัับเทรนดี  ์
รักัษั์โลิกัเพิ�มข่ �น	 ฉะนั�น	 สื้ินค�าที �จะ 
เลิ้อิกัใช่�ต�อิงมีสื้่วนช่่วยในกัารดีูแลิโลิกั
ใบนี �ดี �วย	 ทำาให�ที�ผู้่านมาจะพบว่า	
ความต�อิงกัารขอิงลิูกัค�าอิงค์กัร	 เริ�มม ี
กัารถึามหาแลิ�วว่า	 เสื้้�อิผู้�าหร้อิสื้ินค�า 
ที�ทางเทพอิินทราช่ัยผู้ลิิตให�นั�น	มีสื้่วน
ในกัารช่่วยสิื้�งแวดีลิ�อิมหร้อิไม่	จากัจุดีน�ีเอิง	
ที�เป็็นตัวผู้ลิักัดีันทำาให�ธุรกัิจต�อิงมีกัาร
พัฒนากัระบวนกัารผู้ลิิตให�เป็็นมิตรกัับ
สื้ิ�งแวดีลิ�อิม	 เพ้�อิตอิบความต�อิงกัาร 
ดีังกัลิ่าว		

	 ขณะเดีียวกัันที�ผู้่านมา	ต�อิงยอิมรับว่า 
ในกัระบวนกัารผู้ลิิต	จะมีเศษัผู้�า	เศษัวัสื้ดี ุ
เหลิ้อิทิ�งเป็็นจำานวนมากั	 ยกัตัวอิย่าง	
หากัมีกัารใช่�ผู้�าในกัารผู้ลิิต	 1	 ตัน	
จะมีเศษัผู้�าเหลิ้อิทิ�งป็ระมาณ	 10-15	
เป็อิร์เซ็นต์	หร้อิ	สื้มมุติเป็็นเงิน	1	ลิ�านบาท	
เท่ากัับว่าจะมีขอิงที�เหลิ้อิทิ�งเป็็นมลูิค่า
ป็ระมาณ	100,000-150,000	บาท	ดีังนั�น	
หากัมีกัารนำาเศษัวัสื้ดีุดีังกัลิ่าวเข�าสู่ื้ 
กัระบวนกัารร ีไซเค ิลิ	 เพ้�อิท ำาเป็ ็น 
เสื้�นดี�ายกัลิับมาใช่�ใหม่	กั็จะช่่วยให�เกัิดี 
กัารใช่�ทรัพยากัรอิย่างคุ�มค่านั�นเอิง

	 “ทางโรงงานเราเอิงมีกัารใช่�เสื้�นดี�าย 
รีไซเคิลิค่อินข�างมากั	 ซ่�งนอิกัจากัจะ 
ตอิบโจทย์ลูิกัค�าที�ต�อิงกัารให�ชุ่ดียูนิฟอิร์ม 
ขอิงพวกัเขาน ั �นมีสื้่วนในกัารช่่วย 
รักัษั์โลิกัแลิ�ว	อิีกัจุดีสื้ำาคัญที�เราไดี�จากั

ติอบโจทย์์ลููกค้้า ลูดติ้นทุนธุุรกิจ 
ด้วย์วิถีีรักษ์โลูก 

	 ไม่เพียงแค่นวัตกัรรมแลิะกัารดีีไซน์
เท่านั �น	 ที �ถึูกัใช่�เป็็นแกันหลิักัในกัาร 
ขับเคลิ้�อินธุรกัิจ	ยุทธนายังบอิกัดี�วยว่า	
เร้�อิงขอิงสื้ิ�งแวดีลิ�อิม	กัลิายเป็็นตัวแป็ร
สื้ำาคัญที �ภาคธุรกัิจต�อิงไม่มอิงข�าม 
ซ่�งทางเทพอิินทราชั่ยเอิงก็ัใช่�จุดีนี�เป็็นอีิกั 
แกันสื้ำาคัญในกัารเดีินหน�าธุรกัิจเช่่นกััน	
โดียป็ัจจัยที �ทำาให�ตัดีสื้ินใจเดีินหน�า 
บนเสื้�นทางสื้ายสื้ีเข ียวนี � 	 มาจากั 
2	 เร้�อิงดี�วยกััน	 นั�นค้อิ	 กัารตอิบโจทย ์
ความต�อิงกัารขอิงลิูกัค�า	 แลิะกัารลิดี 
ต�นทุนให�กัับธุรกัิจ	จากักัารใช่�ทรัพยากัร 
อิย่างคุ�มค่ามากัที�สืุ้ดี
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1

เน้้น้ตอบโจทย์์
ความต้องการลููกค้า

ด้้วย์น้วัตกรรมแลูะด้ีไซน้์

2

สร้างจุด้ได้้เปรีย์บคู�แข่�ง
ด้้วย์การเป็น้ Green Factory

3

มองหาโอกาสใหม�ๆ 

ที�จะน้ำาไปสู�การเพิ่่�มมูลูค�า

แลูะลูด้ต้น้ทุน้ให้ธุุรกิจ 

ถอดความสำำาเร็็จ
ธุุร็กิิจเทพอินทร็าชััย

Key Success กัารทำาเร้�อิงสื้ิ�งแวดีลิ�อิม	ค้อิ	กัารช่่วยลิดี 
ต�นทุนให�ธุรกัิจ	 เพราะกัารที �บริษััท 
มีนโยบายดีังกัลิ่าว	ทำาให�ภายในอิงค์กัร	
พนักังานทุกัคนเกัิดีกัารตระหนักัรู �ว่า	
ขอิงทุกัอิย่างทิ �งไม่ไดี�	 หร้อิสืุ้ดีท�าย 
หากัต�อิงทิ �งจร ิงๆ	 กั็ต �อิงเหลิ้อิทิ �ง 
ให�น�อิยที �สืุ้ดี	 เรียกัว่า	 ต�อิงรู �จ ักัใช่� 
ทุกัตารางนิ�วขอิงผู้�าให�คุ�มค่าที�สืุ้ดี”

เชื่่�อมโย์งติ้นนำ�า 
เพิ่ิ�มมูลูค้่าจากวัส้ดุเหลู่อทิ�ง

	 นอิกัจากันี�	กัารสื้ร�างมูลิค่าเพิ�มจากั 
เศษัวัสื้ดีุเหลิ้อิทิ�ง	กั็เป็็นอิีกัหน่�งแนวทาง 
ที�ทางเทพอิ ินทราช่ ัยกั ำาลิ ังศ ่กัษัา 
เพ้�อิที�จะเป็ลิี�ยนจากัขอิงไร�ค่าให�กัลิับมา 
มีมูลิค่าเพิ �มสืู้งข่ �น	 แลิะกัารเข�าร่วม 
โครงกัาร	 Upcycling	 for	 Sustainable	
Lifestyle	ขอิงกัรมสื้่งเสื้ริมอิุตสื้าหกัรรม	
กั็ช่่วยจุดีป็ระกัายแลิะต่อิยอิดีแนวคิดีนี�
ให�เกัิดีเป็็นรูป็ร่างที�ช่ัดีเจนข่�น

	 	“ในอิดีีตพวกัเศษัผู้�าเหลิ่านี�	ไม่ไดี�ม ี
มูลิค่ามากัมายอิะไร	เขาจะเอิาไป็ทำาเป็็น 
พรมเช่ ็ดีเท �า	 ผู้ �า เช่ ็ดีเคร้�อิงจ ักัร 
พอิทางกัรมฯ	 ไดี�มีกัารสื้่งผูู้�เช่ี�ยวช่าญ 
มาให�คำาป็ร่กัษัา	 จ่งเกัิดีแนวคิดีในกัาร
จับม้อิร่วมกัับชุ่มช่นในกัารนำาเศษัผู้�า 
จากัโรงงานไป็ป็ั�นเป็็นเสื้�นดี�าย	แลิ�วนำาไป็ 
ทอิเป็็นผู้้นผู้�าโดียฝีม้อิช่าวบ�าน	จากันั�น 
กั็เอิามาตัดีเย็บเป็็นเสื้้�อิแจ็กัเกัต	กัลิายเป็็น 
งาน	Handicraft	ที�มีมูลิค่าเพิ�มข่�นไดี�”	

	 ยุทธนากัลิ่าวเพิ�มว่า	ในฐานะโรงงาน 
กัาร์เมนต์	 บางครั�งอิาจจะไม่สื้ามารถึ 
ทำาทั �งกัระบวนกัารในกัารที�จะเพิ �ม 
มูลิค่าไดี�	จำาเป็็นต�อิงอิาศัยความร่วมม้อิ 
กัับต�นนำ�า	 เพ้�อิพัฒนาให�เกัิดีสื้ิ�งเหลิ่านี�
ข่�นมา	อิาจจะเป็็นในลิักัษัณะขอิงชุ่มช่น 
กั็ดีี	 หร้อิโรงงานป็ั�นดี�ายกั็ดีี	 โดียที�มี 
เทพอิินทราช่ัยเป็็นฟันเฟือิงหน่�งที�คอิย
สื้นับสื้นุนเศษัวัสื้ดีุเหลิ้อิทิ �งจากัไลิน์ 
กัารผู้ลิิตนั�นเอิง

	 โดียในตอินท�ายนี�	กัรรมกัารผูู้�จัดีกัาร 
ขอิงเทพอิินทราช่ัยยังช่ี�อิีกัมุมให�เห็นถึ่ง
โอิกัาสื้สื้ำาหรับธุรกัิจดี�านแฟช่ั�นดี�วยว่า	
อิย่ามอิงว่าเสื้ ้ �อิผู้ �าเป็ ็นแค่เสื้ ้ �อิผู้ �า 
อิย่างเดีียว	 แต่ให�มอิงถึ่ง	 Value	 ที�อิยู่ 
ข�างในตัวเสื้้�อิผู้�า	 เช่่น	 เสื้้�อินี�ผู้ลิิตจากั 
เสื้�นใยอิะไร	 มีฟังกั์ช่ันพิเศษัแบบไหน	
ยกัตัวอิย่าง	ป็ัจจุบันวัสื้ดีุเคร้�อิงม้อิทาง
กัารแพทย์กัำาลิังเติบโต	ให�ผูู้�ป็ระกัอิบกัาร 
ลิอิงคิดีดีูว ่าสื้ามารถึที�จะทำาเสื้�นใย 
ที�ตอิบโจทย์กัารป็ลิอิดีเช่้�อิ	หร้อิลิดีกัาร 
ติดีเช่้ �อิไดี�หร ้อิไม่	 เพ้ �อิเพิ �มโอิกัาสื้ 
ทางธุรกัิจให�กัับตัวเอิง	เป็็นต�น

	 นอิกัจากันี �	 กัารไม่หยุดีนิ�งที�จะ 
มอิงหานวัตกัรรมใหม่ๆ	เข�ามาในธุรกัิจ 
เป็็นอิีกัช่่อิงทางที�จะช่่วยเพิ�มโอิกัาสื้ไดี� 
เช่่นกััน	 เช่่น	 กัารนำานวัตกัรรมดี�าน 
เทคโนโลิยี	อิย่าง	AI	เข�ามาช่่วยในธุรกัิจ 
แฟช่ั�น	 แลิะสื้ ุดีท �ายต �อิงไม่ลิ ้มให � 
ความสื้ำาค ัญกั ับเร้ �อิงสื้ิ�งแวดีลิ �อิม 
เพราะเทรนด์ีวันนี�ผูู้�บริโภคกัำาลัิงต�อิงกัาร 
สื้ินค�าที�เป็็นมิตรต่อิโลิกั	ถึ�าตอิบโจทย์นี�ไดี� 
โอิกัาสื้มีแน่นอิน	

: เทพอินทร็าชััย  
 123, 125 ซ.68 ถ.เพิ่ชรเกษม 
 แข่วงบางแคเหน้ือ เข่ตบางแค 
 กรุงเทพิ่มหาน้คร 10160

: www.tmpremiums.com  

: 0 2454 8188-90

ข้อมูลธุุร็กิิจ
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BIZ FOCUS

ธััญสุุดา แบรนด์แฟชั่ั�น
ท่ี่�สร้า้งสร้ร้ค์์จาก “ศิิลปนิิก”

จากเศษวััสดุุเหลืือทิ้้�ง 
ส่�งานดุีไซน์สุดุเรีียบหรี่

	 รัันเวย์์ของแบรันด์์ธััญสุุด์ามีีจุุด์เร่ั�มีต้้น 
มีาจุากก่จุการัเล็็กๆ	 ในครัอบครััวของ	
ก่ต้ต้่พงษ์์	 ปงผาบ	 เจุ้าของบรั่ษ์ัท 
ธััญสุุด์า	 เทรัด์ด์่�ง	 พวกเขาเรั่�มีต้้นจุาก 
การัทำากรัะเป๋าหนังเม่ี�อปี	 2537	 ภาย์ใต้้ 
แบรันด์์	 “DIFFE’RER”	 ก่อนที�ปี	 2545	
มีีโอกาสุเข้ารั่วมีโครังการัหน่�งต้ำาบล็ 
หน่�งผล็่ต้ภัณฑ์์	 (OTOP)	 ของจุังหวัด์ 
นนทบุรัี	จุ่งได์้พัฒนาแบรันด์์	“ธััญสุุด์า” 
(THANSUDA)	 ข่�น	 ซึ่่�งมีาจุากชื่่�อของ 

กระเป๋๋าแฟชั่่�นทรงเรียบหรู ดีีไซน์สวยเก๋และแตกต่าง สร้างอั่ตล่กษณ์์โดีดีเดี่นโดียนำาเศษหน่งมาเชั่่�อัมต่อัก่น 
ดี้วยเทคนิคการกล่ดี การลิ�ม การล็อัก เหม่อันเชั่่นการทำาบ้านสม่ยโบราณ์ ภายใต้แบรนดี์ที�ชั่่�อัว่า 

“ธั่ญสุดีา” (THANSUDA) นี�ไม่ใชั่่ผลงานการอัอักแบบขอังศิลป๋ิน แต่มาจากผู้ที�นิยามต่วเอังว่าเป๋็น “ศิลป๋นิก” 
สะท้อันการทำางานแบบ “ศิลป๋ิน” ที�ตอับโจทย์ความต้อังการขอังลูกค้าเฉกเชั่่น “สถาป๋นิก” 

สร้างความต่าง เพิ่ิ�มมูลค่างานดีีไซน์ ยกระดี่บภูมิป๋ัญญาไทยสู่สากล

   จีีราวััฒน์์ คงแก้้วั

ล็ูกสุาวคนโต้	จุนกล็าย์เป็นหน่�งผล็่ต้ภัณฑ์ ์
ชืุ่มีชื่นข่�นชื่่�อในเวล็าต้่อมีา	

	 ธััญสุุด์าเรั่�มีจุากการัทำากรัะเป๋าหนัง 
แฟชื่ั�นทั�วไป	 จุนวันหน่�งสุังเกต้เห็นว่า	
ในการัผล็่ต้กรัะเป๋านั�น	 จุะมีีเศษ์หนัง 
เหล็่อท่�งเป็นจุำานวนมีาก	พวกเขาไมี่ได์้
มีองว่านี�เป็นแค่เศษ์วัสุด์ุเหล็่อท่�ง	แต้่เป็น 
ความีรัับผ่ด์ชื่อบของแบรันด์์ที �กำาล็ัง 
สุรั้างขย์ะให้กับโล็ก	 จุ่งเก่ด์แนวค่ด์ 
นำาเศษ์วัสุด์ุเหล็่านั �นมีาพัฒนาเป็น 
ผล็่ต้ภัณฑ์์เพ่�อเพ่�มีมีูล็ค่า	แล็ะไมี่ท่�งภารัะ 
ให้กับโล็ก
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	 “ทำาไมีเรัาถึ่งเล็่อกใชื่้เศษ์วัสุด์ุมีาทำา
ต้ั�งแต้่แรัก	เพรัาะมีองว่าในการัทำางานนั�น 
เรัาต้้องรัับผ่ด์ชื่อบต้่อสุังคมี	รัับผ่ด์ชื่อบ 
ในสุ่�งที�เรัาทำา	 คุย์กับทีมีงานต้ล็อด์ว่า 
ต้รัาบใด์ที�เรัาย์ังไมี่เล็่กทำากรัะเป๋า	เศษ์วัสุด์ ุ
เหล็่านี�ก็จุะไมี่หมีด์ไปจุากโล็ก	 ฉะนั�น 
เรัาต้้องใชื่้ทรััพย์ากรัเหล็่านี �ให้เก่ด์ 
ปรัะโย์ชื่น์สุูงสุุด์เท่าที�จุะทำาได์้”

 
เปลืี�ยนของหลืักรี้อย
ให้เป็นงานดุีไซน์หลืักหมื่ื�น

	 ในครัั�งแรัก	พวกเขาเร่ั�มีจุากนำาเศษ์วัสุดุ์ 
มีาต้่อๆ	 กัน	 สุรั้างเป็นกรัะเป๋าสุต้างค	์
กรัะเป๋าสุะพาย์	 ทว่าขาย์ได์้แค่ไมี่เก่น 
หล็ักรั้อย์	ไมี่คุ้มีกับค่าใชื่้จุ่าย์แล็ะเวล็า
ที�ล็งทุนทำาไป	ต้่อมีาจุ่งมีองหานวัต้กรัรัมี 
แล็ะเทคน่คในการัท ำาท ี �พ ่ เศษ์ข ่ �น 
ใชื่้ทุนทางด์้านวัฒนธัรัรัมีเข้ามีาเป็น 
สุ่วนหน่�งในการัออกแบบ	เป็นการันำาเอา 
เทคน่คการักล็ัด์แล็ะรัะบบการัล็่ �มี 
การัล็็อก	เหมี่อนการัต้่อเรั่อหรั่อสุรั้างบ้าน 
ในสุมีัย์โบรัาณ	 มีาเป็นอัต้ล็ักษ์ณ  ์
ของแบรันด์์	จุากหนังชื่่�นเล็็กๆ	ที�กล็ัด์ต้่อๆ	
กันจุนกล็าย์เป็นหนังผ่นใหญ่เต้่มีแต้่ง 
ด์้วย์งานด์ีไซึ่น์	 ก่อเก่ด์เป็นงานครัาฟต้ ์
ที�น่าสุนใจุ	ทั�งย์ังออกแบบได์้อย์่างเข้าถึ่ง 
แล็ะเข้าใจุคนรัุ่นใหมี่	จุนสุามีารัถึสุรั้าง
มีูล็ค่าเพ่�มีได์้หล็าย์เท่า	 จุากกรัะเป๋า 
รัาคาหล็ักสุ่บหล็ักรั้อย์	สุามีารัถึขาย์ได์้ถึ่ง 
หล็ักหมี่�นบาท	โด์ย์ชื่่�นงานที�รัาคาสุูงสุุด์ 
อย์ู่ที�ปรัะมีาณ	 25,000	 บาท	 เรัีย์กว่า 

เด์่นในรัันเวย์์เด์ีย์วกับสุ่นค้าแบรันด์์เนมี
ได์้อย์่างไมี่ขัด์เข่น

	 ย์กต้ัวอย์่าง	เชื่่น	KLAD	COLLECTION	
By	THANSUDA	หน่�งในผล็งานที�เก่ด์จุาก 
ก่จุกรัรัมีพัฒนาศักย์ภาพด์้านการั 
ออกแบบผล่็ต้ภัณฑ์์เช่ื่งสุร้ัางสุรัรัค์	ปี	2564	
โด์ย์ศูนย์์ออกแบบแล็ะพัฒนาผล็่ต้ภัณฑ์	์
(Thai-IDC)	 กองพัฒนาอุต้สุาหกรัรัมี 
สุรั้างสุรัรัค์	 กรัมีสุ่งเสุรั่มีอุต้สุาหกรัรัมี	
ที�ได์้รัับความีสุนใจุอย์่างมีาก	ด์้วย์เทคน่ค 
พ่เศษ์ที�พวกเขาสุรั้างสุรัรัค์ข่�น

	 นอกจุากนี�		อีกความีน่าสุนใจุของ 
แบรันด์์ธััญสุุด์า	 ค่อการัทำางานบน 
ความีเข้าใจุล็ูกค้า	 เชื่่น	 การัออกแบบ 
กรัะเป๋าทุกรัุ่นให้มีีสุาย์สุะพาย์	ด์้วย์เข้าใจุ 
ด์ีว่าคนย์ุคนี�สุ่วนใหญ่มี่อไมี่ว่างเพรัาะ
ต้้องเล็่นมี่อถึ่อ	จุนทำาให้กล็ุ่มีเป้าหมีาย์
จุากอด์ีต้ที � เป ็นคนทำางานรัุ ่นใหญ	่
แล็ะวัย์ใกล็้เกษ์ีย์ณ	กล็ับกล็าย์เป็นคน 
รั ุ ่นใหมี่	 สุ ่งผล็ให้ภาพล็ักษ์ณ์ของ 
แบรันด์์ธััญสุุด์าในวันนี �จุ ่งไมี่ใชื่่แค่ 
เด์็กล็ง	แต้่เด์็กล็งอย์่างมีาก		

	 “การัจุะเข้าถึ่งล็ูกค้ากล็ุ ่มีใหมี่ๆ	
วัย์ทำางาน	เรัาต้้องใสุ่ความีทันสุมีัย์ล็งไป	
ต้้องต้อบโจุทย์์เขาให้ได์้	 อย์่างสุ่นค้า 
บางคอล็เล็กชื่ัน	 กล็ุ่มีเป้าหมีาย์เรัาค่อ	

สุาย์คาเฟ่	สุาย์อ่นสุต้าแกรัมี	ที�ชื่่�นชื่อบ
การัถึ ่าย์รั ูปแล็ะสุรั ้างคอนเทนต้ ์ 
โด์ย์เฉพาะ	เรัาก็จุะด์ีไซึ่น์กรัะเป๋าออกมีา 
ให้น่ารัักๆ	เล็็กๆ	ไมี่ต้้องใสุ่อะไรัมีากมีาย์	
แต้่ใสุ่ความีทันสุมีัย์ล็งไปก็พอ	 เพ่�อที� 
เวล็าเข้ารั้านกาแฟ	 เขาสุามีารัถึเอา 
กรัะเป๋าเรัาไปวางคู่กับกาแฟแล้็วก็ถ่ึาย์รูัป
ล็งชื่่องทางต้่างๆ	ของเขาเองได์้”

 
เพรีาะไมื่�ใช่�ศ้ลืปินแต่�เป็น 
“ศ้ลืปน้ก” ทิ้ี�เข้าใจลื่กค้้า

	 จุากผล็งานที �ผ่านมีา	 หล็าย์คน 
ขนานนามีก่ต้ต้่พงษ์์ว ่าเป็นศ่ล็ปิน 
โอทอป	 แต้่เจุ้าต้ัวย์ังคงย์ำ�ากับเรัาว่า	
เขาค่อ	 “ศ่ล็ปน่ก”	 ศ่ล็ปินที �ทำางาน 
แบบสุถึาปน่ก	 แล็ะนั�นค่อหัวใจุแห่ง 
ความีสุำาเรั็จุที �อย์ู ่เบ่ �องหล็ังแบรันด์์ 
ธััญสุุด์าในวันนี�	

	 “ถึ ้าจุะให ้จุ ำาก ัด์ความีต้ ัวเอง	
ผมีน่าจุะเป็นศ่ล็ปน่กมีากกว่า	 ค่อ	
มีีความีเป็นศ่ล็ปิน	 แล็้วก็มีีความีเป็น 
สุถึาปน่กด์้วย์	 	 โด์ย์ศ่ล็ปินจุะเป็น 
การัทำางานต้ามีใจุต้ัวเอง	เอาความีค่ด์ 
ต้ัวเองเป็นใหญ่	 แต้่สุถึาปน่กจุะทำา 
ต้ามีใจุผู้อย์ู่	ต้ามีใจุล็ูกค้า	ซึ่่�งถึ้าเรัาเป็น 
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	 “ในมีุมีมีองของผมี	สุ่�งสุำาคัญที�สุุด์
ในการัขับเคล็่�อนแบรันด์์ของเรัาให้คง 
อย์ู่ได์้แล็ะก้าวหน้าข่�น	ค่อผู้ปรัะกอบการั 
จุะต้้องรัักษ์าคุณภาพของงานควบคู่ไป
กับการัพัฒนาอย์ู่ต้ล็อด์เวล็า	ต้้องทันต้่อ 
เหตุ้การัณ์	ทันต้่อแฟชื่ั�นในสุมีัย์ปัจุจุุบัน	
โด์ย์การัออกแบบสุามีารัถึแบ่งเป็น	3	สุ่วน 
ค่อ	สุ่วนที�	1	ปรัะมีาณ	5-10	เปอรั์เซึ่็นต้	์
จุะเป็นงานไฮไล็ต้์	มีาสุเต้อรั์พีซึ่	งานโชื่ว ์
เทคน่คต้่างๆ	 สุ่วนที �	 2	 อีก	 10-20	
เปอรั์เซึ่็นต้์	 จุะเป็นเทรันด์์สุีของปีหน้า	
แล็ะสุ่วนสุุด์ท้าย์	70	เปอร์ัเซ็ึ่นต์้	จุะเป็นงาน 
เชื่่งพาณ่ชื่ย์์	 ที �สุามีารัถึผล็่ต้ในเชื่่ง 
อุต้สุาหกรัรัมีแล็้วก็ทำาต้ล็าด์ได์้	การัแบ่ง 
สุัด์สุ ่วนแบบนี �จุะท ำาให ้ เรัามี ีงาน 

ศ่ล็ปน่กเมี่�อไหรั่	เรัาจุะสุามีารัถึต้ามีใจุ
ได์้ทั�งเรัาแล็ะล็ูกค้า	 เป็นการัเปิด์ทาง 
ให้ต้ล็าด์ใหมี่ๆ	เปิด์ทางให้ล็ูกค้าเข้ามีา
มีีสุ่วนรั่วมี	 เรัาก็จุะได์้ชื่่ �นงานใหมี่ๆ	
ที�ไมี่เหมี่อนใครั	เรัาพ่งพอใจุ	ล็ูกค้าเอง 
ก็พ่งพอใจุ	 แล็ะเรัาก็จุะมีีความีสุุข”	
เขาบอก

	 ศ่ล็ปินอาจุทำางานในพ่�นที�สุ่วนต้ัว	
แต้่ศ่ล็ปน่กเขาบอกว่าบางครัั�งชื่อบไปนั�ง 
ต้ามีสุถึานีรัถึไฟฟ้าเพ่�อด์ูผู้คนที�เด์่นผ่าน 
ไปมีา	 ด์ูพฤต้่กรัรัมีของคนว่าชื่อบ 
กรัะเป๋าแบบไหน	 สุีอะไรั	 ใชื่้แบบไหน	
จุากนั �นก็นำามีาพัฒนาชื่่ �นงานแล็้ว 
กล็ับไปถึามีล็ูกค้าอีกครัั�งว่าชื่อบไหมี	
ใชื่้แล็้วเป็นอย์่างไรั	แล็ะนี�ค่อการัทำางาน 
ของพวกเขา

สรี้างค้วัามื่ยั�งยืน 
ค้รีองใจผู้่้บรี้โภค้ในยุค้
แห�งค้วัามื่หลืากหลืาย

	 ในวันนี�มีีแบรันด์์เก่ด์ข่ �นมีากมีาย์ 
แต้่ข่าวด์ีค่อคนรัุ่นใหมี่ไมี่ได์้น่ย์มีชื่มีชื่อบ 
แต้่สุ่นค้าแบรันด์์เนมี	 หรั่อแบรันด์  ์
ต่้างปรัะเทศเหม่ีอนในอดี์ต้อีกต่้อไปแล้็ว	
พวกเขาเปิด์ใจุให้แบรันด์์ใหมี่ๆ	ที�ถึูกจุรั่ต้ 
แล็ะโด์นใจุต้นเองมีากข่�น	ซึ่่�งนั�นค่อโอกาสุ 
ของแบรันด์์แฟชื่ั�นไทย์ที�จุะได์้ครัองใจุ 
ผู้บรั่โภคย์ุคนี�มีากข่�น	

1

ปั้้�นธุุรกิิจจากิแนวคิิด
รับผิิดชอบต่่อสัังคิม

2

เพิ่่�มมูลคิ่าสัินคิ้า
ด้วยทุุนทุางวัฒนธุรรม

3

สัร้างคิวามยั�งยืน
ด้วยคิวามเข้้าใจลูกิคิ้า

ถอดความสำำาเร็็จ 
แบร็นด์ธััญสำุดา

Key Success มีาสุเต้อรั์พีซึ่มีาด์่งด์ูด์ล็ูกค้า	ขณะที�ย์ังมี ี
รัาย์ได์้จุากงานอีก	 70	 เปอรั์เซึ่็นต้	์
ที�ล็ูกค้าเข้าถึ่งได์้	เรัาจุ่งสุามีารัถึขับเคล็่�อน 
แบรันด์์ของเรัาต้่อไปได์้”

	 ปัจุจุุบันเป็นชื่่วงเวล็าที�ทาย์าทเรั่�มี 
เข้ามีาชื่่วย์ด์ูแล็ธัุรัก่จุ	แบรันด์์	“ธััญสุุด์า”	
อีกแรัง	 ซึ่่�งก่ต้ต้่พงษ์์บอกถึ่งเป้าหมีาย์ 
ของธัุรัก่จุในย์ุคต้่อไปว่า	จุะขย์าย์สุู่ต้ล็าด์ 
ต้่างปรัะเทศให้มีากข่ �น	 เพ่ �อนำาพา 
แบรันด์์เล็็กๆ	ที�เรั่�มีต้้นจุากธัุรัก่จุครัอบครััว	
หอบห่�วหาบขาย์	 ให้กล็าย์เป็นแบรันด์์
ที�เห่นฟ้าไปปรัะกาศศักด์าในต้ล็าด์โล็กได้์	

	 “การัจุะนำาพาแบรันด์์แฟชื่ั �นไทย์ 
ไปสุู่แฟชื่ั�นโล็กได์้นั�น	ผมีมีองว่า	ต้้องอาศัย์ 
การัสุนับสุนุนแล็ะผล็ักด์ันจุากภาครััฐ 
แล็ะหน่วย์งานที�เกี�ย์วข้องด์้วย์	 ซึ่่�งการั
สุนับสุนุนผู ้ปรัะกอบการัที �เข ้มีแข็ง 
แล็ะมีีความีพรั้อมีนั�น	 จุะไมี่ใชื่่แค่ย์ก 
แฟชื่ั�นไทย์ไปให้เขาเห็น	แต้่ย์ังเป็นการัย์ก 
เอาภูมี่ปัญญาไทย์	 ทุนทางวัฒนธัรัรัมี
ของเรัาไปสุู ่ต้ล็าด์โล็กด์้วย์	 ซึ่่ �งนั �น 
จุะสุรั้างความีได์้เปรัีย์บให้กับเรัา”	
ก่ต้ต้่พงษ์์กล็่าวท่�งท้าย์

:  ธััญสำุดา (THANSUDA)
:  Thansuda 
:  Design By Thansuda 
:  @thansuda

ข้อมูลธัุร็กิจ
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     สมาชกิเก่า  สมาชกิใหม่   วนัที่สมคัร

ชื่อ/นามสกลุ       บรษิทั/หน่วยงาน

ที่อยู่

จงัหวดั    รหสัไปรษณยี์   เวบ็ไซต์บรษิทั

โทรศพัท์    โทรสาร    ต�าแหน่ง

อเีมล

  แบบสอบถาม

1.ผลิตภัณฑ์หลักที่ท่านผลิตคือ

2.ท่านรู้จักวารสารนี้จาก

3.ข้อมูลที่ท่านต้องการคือ

4.ประโยชน์ที่ท่านได้จากวารสารคือ

5.ท่านคิดว่าเนื้อหาสาระของวารสารอุตสาหกรรมสารอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับวารสารราชการทั่วไป

     ดทีี่สดุ ดมีาก      ด ี        พอใช้     ต้องปรบัปรงุ

6.การออกแบบปกและรูปเล่มอยู่ในระดับใด

     ดทีี่สดุ ดมีาก      ด ี        พอใช้         ต้องปรบัปรงุ

7.ข้อมูลที่ท่านต้องการให้มีในวารสารนี้มากที่สุดคือ (ใส่หมายเลข 1 2 3  ตามล�าดับ)

     การตลาด    การให้บรกิารของรฐั   สมัภาษณ์ผู้ประกอบการ      ข้อมูลอตุสาหกรรม       อื่นๆ ระบุ

8.คอลัมน์ที่ท่านชอบมากที่สุด (ใส่หมายเลข 1 2 3  ตามล�าดับความชอบ)

Cover Story Interview Mega Trend Smart Biz

SME Focus   Local SME   Material World SME Corner                            

Biz Focus Inspiring Thought Showcase Creative Idea  Good Governance 

9.ท่านได้รับประโยชน์จากวารสารอุตสาหกรรมสารมากน้อยแค่ไหน

     ได้ประโยชน์มาก      ได้ประโยชน์พอสมควร       ได้ประโยชน์น้อย  ไม่ได้ประโยชน์

10.เทียบกับวารสารราชการทั่วไป ความพึงพอใจของท่านที่ได้รับจากวารสารเล่มนี้ เทียบเป็นคะแนนได้เท่ากับ

     91-100 คะแนน      81-90 คะแนน     71-80 คะแนน    61-70 คะแนน            ต�่ากว่า 60 คะแนน

วารสารอุตสาหกรรมสาร 2565
ใบสมัครสมาชิก

สมัครทางไปรษณีย ์
จ่าหน้าซองถงึบรรณาธกิารวารสารอตุสาหกรรมสาร กลุ่มประชาสมัพนัธ์

     กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม พระรามที่ 6 เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400

สมัครผ่าน Google Form : 
https://forms.gle/tmXXccJjmTjzZjPK9

สมัครผ่าน QR Code

สมัคร
สมาชิก
วารสาร

1

2

3



“Deeda” เป็็นชื่่�อของแบรนด์์เสื้่�อผ้้าแฟชื่่�นที่่�แตกไลน์มาจากธุุรกิจเวชื่สื้ำาอาง ผ้ลงานของ “อภิิรมย์์ฤด์่ หม่ด์เหล็ม” 
หร่อ ด์่ด์้า เธุอใสื้่ความเป็็นต่วตนลงในเสื้่�อผ้้า ย์ึด์ม่�นในแนวที่างที่่�ชื่อบ แต่ขณะเด์่ย์วก่นก็ย์อมร่บ

ในความต้องการของลูกค้า ผ้สื้มผ้สื้านจนกลาย์เป็็นแบรนด์์แฟชื่่�นที่่�ใชื่่ ครองใจลูกค้าอย์ู่บนโลกโซเชื่่ย์ล 
พร้อมสื้โลแกนสื้ะที่้อนต่วตน ให้ Deeda ได์้ด์ูแลคุณที่่�งรูป็ล่กษณ์ภิาย์ในและภิาย์นอก

Deeda แบรนด์์แฟชั่่�นท่ี่�ยึดึ์มั่่�นในต่ัวตัน
ยอมรับัในความชอบของลูกูค้า

เมื่่�อคนทำำ�เวชสำำ�อ�ง
จะแตกไลน์มื่�ทำำ�เสำ่�อผ้้�แฟช่�น

	 เมื่่�อประมื่าณ	 8-9	 ปีก่่อน	 แบรนด์	์
Deeda	ปราก่ฏตััวข้ึ้�นในตัลาด์	โด์ยทำำาธุุรกิ่จ 
เวชสำำาอาง	 นำาสำ่งผลิตัภััณฑ์์ความื่งามื่ 
ไปสำร้างความื่สำวยจาก่ภัายในสำ่่ภัายนอก่ 
ให้้ก่ ับล่ก่ค้า	 จน	 3-4	 ปีทำ่ �ผ ่านมื่า 
“ด์่ด์้า-อภัิรมื่ย์ฤด์่”	 เจ้าขึ้องแบรนด์ ์
ผ่้ซึ่้ �งช่�นชอบแฟชั�นและรัก่ก่ารแตั่งตััว 
เป็นช่วิตัจิตัใจ	 เธุอคิด์แตัก่ไลน์มื่าทำำา 
เสำ่�อผ้าแฟชั�นเพื่่�อแบ่งปันสำไตัล์ทำ่�ชอบ 
ให้้ก่ับคนแบบเด์่ยวก่ันบ้าง	โด์ยห้าความื่ร่้ 
เพื่ิ�มื่เตัิมื่จาก่ก่ารไปลงเร่ยน	 ไปอบรมื่ 
โครงก่ารด์้านก่ารออก่แบบ	 จนได์  ้
องค์ความื่ร่ ้มื่าตั่อยอด์ความื่ฝัันขึ้อง 
ตััวเองจนสำำาเร็จ	 เป็นทำ่�มื่าขึ้องแบรนด์	์
Deeda	ทำ่�พื่ร้อมื่จะด์่แลล่ก่ค้าจาก่ภัายใน 
สำ่่ภัายนอก่	ไมื่่ว่าจะเป็นสำินค้าเวชสำำาอาง 
ห้ร่อเสำ่�อผ้าแฟชั�นก่็ตัามื่

มื่่คุณภัาพื่	และสำไตัล์ทำ่�ใช่	ล่ก่ค้าก่็พื่ร้อมื่ 
ทำ่�จะยอมื่จ่าย	

	 “Deeda	 เป็นงานทำ่�เน้นความื่เป็น 
โมื่เด์ิร์นผสำานก่ับวินเทำจ	 ซึ่้�งเป็นสำไตัล ์
ทำ่�เราชอบอย่ ่แล้ว	 รวมื่ถึ้งความื่เป็น 
ธุรรมื่ชาตัิทำ่�เอามื่าประยุก่ตั์ใช้ก่ับแฟชั�น
ขึ้องเราเองด์้วย	 โด์ยแบรนด์์จะเน้น 
ความื่ทำันสำมื่ัย	 เห้็นแล้วจะตั้องเด์่น 
สำ่วนทำ่ �เห้ล่อก่็จะเป็นล่ก่เล่นขึ้องงาน 
ด์่ไซึ่น์ทำั�วๆ	 ไป	 โด์ยเรตัราคาขึ้ายอย่่ทำ่� 
เริ�มื่ตั้น	490-590	บาทำถึ้ง	2	พื่ันก่ว่าบาทำ	
ซึ่้ �งเป็นราคาทำ่ �จ ับตั้องได์้	 โด์ยก่ลุ ่มื่ 
เป้าห้มื่ายทำ่�เราตั้องก่ารเจาะค่อ	 ตัั�งแตั ่
ระด์ับก่ลางขึ้้�นไป	 แตั่ระด์ับล่างก่็ยัง 
สำามื่ารถึห้ยิบจับได์้เห้มื่่อนก่ัน	เพื่ราะเรา 
ไมื่่ได์้ตัั�งราคาทำ่�สำ่งโอเว่อร์	 และมื่องว่า 
สำำาห้รับสำินค้าแฟชั�นแล้ว	ถึ้าถึ่ก่ใจล่ก่ค้า 
จะยอมื่จ่ายให้้ก่ับสำิ �งทำ่ �เขึ้าอยาก่ได์้ 
ถึ้งตั่อให้้แพื่งแค่ไห้นเขึ้าก่็ทำุ่มื่ซึ่่�อ”	

สำ่งคว�มื่โมื่เดิิร์์นผ้สำ�นวินเทำจ
เสิำร์์ฟให้้ลูกค้�

	 แมื่้สำินค้าภัายใตั้แบรนด์์	 Deeda	
จะราคาไมื่่สำ่งนัก่	 แตั่มื่่เป้าห้มื่ายค่อ 
ตั้องก่ารจะตัอบสำนองล่ก่ค้าระด์ับก่ลาง 
ถึ้งบน	โด์ยเธุอบอก่ว่าห้าก่ทำำาสำินค้าทำ่�ด์	่

INSPIRING THOUGHT
   จีีราวััฒน์์ คงแก้้วั
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ร์่กษ�คว�มื่เป็็นต่วตน 
ดิึงคว�มื่ชอบของลูกค้�
มื่�เป็็นกิมื่มิื่ก

	 ทำ่ามื่ก่ลางแบรนด์์แฟชั�นทำ่�เก่ิด์ขึ้้�น 
มื่าก่มื่าย	ด์่ด์้าบอก่เราว่า	ก่ารรัก่ษาพื่่�นทำ่� 
ให้้ก่ับแบรนด์์ขึ้องเธุอในตัลาด์	 ก่็ค่อ 
ก่ารรัก่ษาความื่เป็นตััวตันขึ้องตััวเอง	
ขึ้ณะเด์่ยวก่ันก่็ยอมื่รับในความื่ชอบ 
ขึ้องล่ก่ค้า	

	 “เราจะใช้ตััวตันขึ้องเราและจุด์เด์่น
ในตััวเองนำาเสำนอความื่เป็นแบรนด์์ 
ออก่มื่า	 แตั่ขึ้ณะเด์่ยวก่ันก่็พื่ยายามื่ 
มื่องสำิ�งทำ่�ล่ก่ค้าอยาก่ได์้ด์้วย	 โด์ยเรา 
จะใส่ำความื่ชอบขึ้องล่ก่ค้าลงมื่าในตััวเรา 
แตั่เราจะไมื่่เปล่ �ยนความื่เป็นตััวเอง 
ไมื่่เปล่ �ยนเอก่ลัก่ษณ์ห้ร่อสำไตัล์ขึ้อง 
เราเอง	เพื่่ยงแตั่จะใสำ่ล่ก่เล่นขึ้องล่ก่ค้า
ลงไปในงานด์้วยเทำ่านั�น”

ใช้โซเชียลมีื่เดีิยสำร์้�งแบร์นดิ์ป็ัง 
เป็็นสำะพ�นสูำ่ตล�ดิโลก

	 ในอด์่ตัช่องทำางแจ้งเก่ิด์ขึ้องแบรนด์	์
Deeda	ค่อ	ก่ารนำาพื่าตััวเองไปออก่บ่ธุ
ในงานแสำด์งสำินค้าตั่างๆ	แตั่วันน่�ช่องทำาง 
ขึ้ายห้ลัก่ค่อ	โซึ่เช่ยลมื่่เด์่ย	ซึ่้�งเธุอบอก่ว่า	
“เวิร์ก่”	ก่ว่าก่ันมื่าก่	และทำำาให้้แบรนด์์
เป็นทำ่�ร่้จัก่ในตัลาด์ได์้ก่ว้างก่ว่าเด์ิมื่ด์้วย

	 “ทุำก่วันน่�เราม่ื่ทัำ�ง	Facebook,	Instagram,	
Line	 และ	 TikTok	 เป็นช่องทำางห้ลัก่ 
ในก่ารขึ้ายสำินค้า	 โด์ยเฉพื่าะ	 TikTok	
ตัอนน่�ไปได์้ไวและไก่ลมื่าก่	 โด์ยเรามื่่ 
ก่ารไลฟ์ขึ้ายใน	 TikTok	ด์้วย	 ซึ่้�งได์้รับ 
ความื่สำนใจอย่างด์่	สำำาห้รับก่ารทำำาสำินค้า 
แฟชั�น	มื่องว่าสำ่�อโซึ่เช่ยลมื่่เด์่ยเป็นอะไร 
ทำ่�ไปได์้ก่ว้างมื่าก่	 ไมื่่ใช่แค่ตัลาด์ใน 
ประเทำศไทำย	แตั่ยังรวมื่ถึ้งตั่างประเทำศด์้วย	
และสำามื่ารถึก่ำาห้นด์ก่ลุ ่มื่เป้าห้มื่าย 
ได์้อ่ก่ด์้วย	 เราจ้งมืุ่่งสำร้างตััวตันในโลก่
ออนไลน์เป็นห้ลัก่”	

1

ผสมผสานความชอบส่วนตััว
กัับความตั้องกัารลููกัค้า

ให้้ไปด้้วยกััน

2

เปิด้ตัลูาด้ สร้างแบรนด้์
ด้้วยช่องทางกัารขาย

บนโซเชียลูมีเด้ีย

3

พััฒนาตััวเอง เตัิมความรู้ 
เสริมศัักัยภาพัอย่างตั่อเน่�อง

ถอดความสำำาเร็็จ
แบร็นด์ Deeda

Key Success

: Deeda Shop
: Deeda Madlem

: deeda2552

: dee_da_

: @deeda2552

: 09 5165 1364, 08 0932 8958

ข้อมูลธุร็กิจ

	 “ทำ่�ผ่านมื่ามื่่โอก่าสำสำ่งสำินค้าไปขึ้าย
ท่ำ�ประเทำศมื่าเลเซ่ึ่ย	เน่�องจาก่ม่ื่ญาติัอย่่ท่ำ�นั�น	
เลยให้้เขึ้าด์่แลก่ารตัลาด์ทำางนั �นให้้ 
ห้ลังจาก่สำามื่ารถึเจาะตัลาด์มื่าเลเซ่ึ่ยได้์	
ตัอนน่�ก่็มื่องไปทำ่�	 สำปป.ลาว	 และด์่ไบ 
ซึ่้ �งก่ารสำ่งสำินค้าไปตั่างประเทำศเป็น 
ความื่ฝััน	 แตั่ก่็อยาก่ทำำาให้้มื่ันเป็นจริง	
ค่ออยาก่ให้้ทัำ�วโลก่ได้์ร้่จัก่แบรนด์์ขึ้องเรา	
ให้้สำินค้าขึ้องเรามื่่โอก่าสำไปไก่ลถึ้ง 
ระด์ับโลก่	 โด์ยไมื่่ได์้ตั้องก่ารให้้เป็น 
แบรนด์์ทำ่�ทำั�วโลก่ตัอบรับมื่าก่มื่ายอะไร	
แตั่อยาก่ให้้มื่่โอก่าสำไปได์้ทำั�วโลก่แค่นั�น
ก่็พื่อแล้ว”	เธุอบอก่ความื่มืุ่่งมื่ั�น

	 โด์ยแนวทำางนำาพื่าแบรนด์์ไทำยไปส่่ำ 
ตัลาด์โลก่	 ด์่ด์้าบอก่เราว่าในฐานะ 
ผ่้ประก่อบก่าร	เธุอจะตั้องพื่ัฒนาตััวเอง 
อย่่ตัลอด์	 โด์ยมื่่โครงก่ารอะไรเขึ้้ามื่า 
ก่็จะไขึ้ว่คว ้าทำ ่ �จะไปศ้ก่ษาเร ่ยนร ่  ้
อย่่เสำมื่อ	 เพื่่ �อให้้เป็นคนเปิด์ก่ว้าง 
และมื่ั�นใจขึ้้�น	 สำามื่ารถึนำาพื่าแบรนด์์ 
ไปได์้ไก่ลขึ้้ �น	 ตั้องมื่่ทำั �งความื่พื่ร้อมื่ 
ความื่ร่้	 และศัก่ยภัาพื่แน่น	 ถึ้งจะพื่า 
แบรนด์์ไปเฉิด์ฉายในตัลาด์โลก่ได์้ 
เช่นเด์่ยวก่ับก่ารนำาพื่าตันเองไปร่วมื่ 
ก่ิจก่รรมื่พื่ัฒนาศัก่ยภัาพื่ด์้านก่าร 
ออก่แบบผลิตัภััณฑ์์เชิงสำร้างสำรรค	์
ปีงบประมื่าณ	2564	โด์ยศ่นย์ออก่แบบ 
และพื่ัฒนาผลิตัภััณฑ์์	 (Thai-IDC)	
ก่องพื่ัฒนาอุตัสำาห้ก่รรมื่สำร้างสำรรค์	
ก่รมื่สำ่งเสำริมื่อุตัสำาห้ก่รรมื่	 ซึ่้�งทำำาให้้ได์ ้
เร่ยนร่ ้ถึ้งก่ระบวนก่ารบริห้ารจัด์ก่าร	
ก่ารสำร้างแบรนด์์	ก่ารออก่แบบผลิตัภััณฑ์์	
รวมื่ถึ้งบรรจุภััณฑ์์	 ป่ทำางความื่พื่ร้อมื่ 
ให้้ก่ับแบรนด์์	Deeda	ในก่้าวตั่อจาก่น่�	

	 เธุอบอก่ก่ลยุทำธุ์	 ก่่อนจะก่างแผน 
ในฝัันให้้ฟังว่า	 อยาก่นำาพื่าแบรนด์์ 
โก่อินเตัอร์	 ห้ลังแฟชั�น	 Deeda	 ได์้ไป 
ชิมื่ลางตัลาด์ทำ่�ประเทำศมื่าเลเซึ่่ยมื่าแล้ว

37



SHOWCASE
   วิิภาวิรรณ อิินวิกููล

จากวิิสาหกิจชุุมชุน
ส่�การสร้างแบรนด์์

	 ย้้อนกลัับไปเม่ื่�อปี	2558	คุุณคุรููรูัตนา 
ได้้เรู่�มื่ต้นรูวบรูวมื่กลัุ�มื่เกษตรูผูู้้สููงอายุ้	
แลัะกลุั�มื่ข้้ารูาชการูคุรููบำานาญ	 จััด้ตั�ง
ว่สูาหก่จัชมุื่ชนสูวนสูารูพััด้ด้เีพั�่อสุูข้ภาพั 
ข้้�นมื่า	 เพั�่อเปิด้ให้นักท่�องเที่�ย้วเข้้ามื่า 
ศึ้กษาว่ถีีชีว่ต	แลัะช�วย้กันคุ่ด้ผู้ล่ัตภัณฑ์์ 
ต�างๆ	 จัากวัตถุีด่้บในชุมื่ชน	 โด้ย้ 
แรูกเรู�่มื่น�ันจัะเน้นไปที่�การูปลูักพ่ัช 
สูมุื่นไพัรูในคุรูัวเรู่อน	แลัะนำาไปต�อย้อด้
แปรูรููปเป็นผู้ล่ัตภัณฑ์์ต�างๆ	เช�น	ย้าหมื่�อง	
ย้าด้มื่	 ลัูกปรูะคุบ	 นำ�ามัื่นหอมื่รูะเหย้	
รูวมื่ถ้ีงสู่นคุ้าบรู่โภคุ	 เช�น	 กลั้วย้ตาก	
ไข้�เค็ุมื่	ฯลัฯ

	 จัากนั�นท่างชุมื่ชนเรู่�มื่มีื่การูเรีูย้นรูู้ 
ในเรู่�องข้องงานจัักสูานเพ่ั�มื่ข้้�น	จันกลัาย้ 
เป็นอีกหน้�งผู้ล่ัตภัณฑ์์ข้องชุมื่ชนที่�เก่ด้
ข้้�นมื่า	 โด้ย้เป็นงานจัักสูานปรูะเภท่	
กรูะเป๋า	ตะกรู้า	กลั�องใสู�ข้อง	โด้ย้ท่ำาจัาก 

เสู้นพัลัาสูต่กแลัะเช่อกฟาง	ซ้ึ่�งเป็นวัสูดุ้ 
ที่�หาได้้ง�าย้ในท่้องถ่ี�น	 แต�ด้้วย้รููปท่รูง 
แลัะดี้ไซึ่น์ที่�ยั้งไมื่�ต�างจัากท่ั�วไป	 ท่ำาให้ 
สู่นคุ้าข้าด้เอกลัักษณ์เฉพัาะตัว

	 จัากจุัด้นี�เอง	 ท่ำาให้ท่างชุมื่ชนได้้มีื่ 
โอกาสูเข้้ารู�วมื่โคุรูงการูข้องกรูมื่สู�งเสูรู่มื่ 
อุตสูาหกรูรูมื่	พัรู้อมื่กับได้้รูับคุำาแนะนำา 
จัากผูู้เ้ชี�ย้วชาญในเรู่�องข้องการูออกแบบ 
พััฒนาผู้ลั่ตภัณฑ์์	แลัะการูสูรู้างแบรูนด้ ์
ข้องสู่นคุ้ากรูะเป๋าจัักสูาน	 โด้ย้ใช้ช่�อ 
แบรูนด้์ว�า	RATANA	 ซ้ึ่�งมื่าจัากช่�อข้อง 
คุุณคุรููท่�ีเป็นผูู้้จััด้ต�ังกลัุ�มื่ข้�้นมื่าน�ันเอง	
แลัะแน�นอนว�า	การูมีื่แบรูนด้์ย้�อมื่ท่ำาให ้
ลูักคุ้าจัด้จัำาเรูาได้้	 สู�งผู้ลัให้สู่นคุ้า 
สูามื่ารูถีข้าย้ได้้เพ่ั�มื่ข้้�นด้้วย้

จากชีีวิิตหลัังการเกษีียณราชีการของคุุณคุรู “รัตนา  พััฒนานุพังษี์” ที่ี�ถึึงแม้้บที่บาที่ในที่างราชีการจะจบลัง 
แต่บที่บาที่ของนักคุิด นักพััฒนายังคุงอยู่ จนนำาไปสูู่่การรวิม้กลัุ่ม้ก่อตั�งแบรนด์ “RATANA”  ขึ�นม้า 

ซึ่ึ�งรวิบรวิม้ผูู้้ผู้ลัิตวิัยเก๋าม้าร่วิม้ด้วิยชี่วิยกันคุิดพััฒนาสู่ินคุ้าจักสู่าน โดยการใชี้วิัสู่ดุในที่้องถึิ�น บวิกกับฝีีม้ือ 
การจักสู่านของสู่ม้าชีิก จนก่อให้เกิดผู้ลังานที่ี�ม้ีคุวิาม้ประณีต สู่วิยงาม้ พัร้อม้สู่อดแที่รกเอกลัักษีณ์ประจำาท้ี่องถิึ�น 

นำาเสู่นอออกม้าในรูปแบบสิู่นคุ้าทีี่�หลัากหลัายจนได้รับคุวิาม้สู่นใจจากผูู้้บริโภคุทีี่�แวิะเวีิยนเข้าม้าเยี�ยม้ชีม้

RATANA
กระเป๋า๋จักัสาน จัากผู้้�ผู้ลิติวัยัเก๋า
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1

เน้้น้ความประณีีต 
สวยงามและมีลวดลาย

เป็น้เอกลักษณี์

2

พััฒน้าตัวเองอย่างต่อเน้่�อง 
โดยไม่ให้้อายุมาเป็น้ข้้อจำำากัด

3

ทำำาใน้ส่�งทำี�ชอบ
ใช้ความสุข้เป็น้ตัวข้ับเคล่�อน้

ให้้เด่น้ไปข้้างห้น้้า

ถอดความสำำาเร็็จ
แบร็นด์ RATANA

Key Success

การเติิบโติในเส้นทาง 
ของแบรนด์์จักสาน

	 เสู้นท่างข้องการูสูรู้างแบรูนด้์จัักสูาน	
จัากเด่้มื่ที่�มีื่สูมื่าช่กในวนัแรูกเรู�่มื่อยู้�	7	คุน 
ถ้ีงปัจัจุับนัน�ีมื่สีูมื่าช่กเพ่ั�มื่ข้�้นรูวมื่ทั่�งหมื่ด้ 
15	 คุน	 ลั้วนแลั้วแต�เป็นกลัุ�มื่ผูู้้สููงวัย้ 
ทั่�งสู่�น	น้อย้สูุด้อายุ้	65	ปี	แลัะมื่ากที่�สูุด้คุ่อ	
85	 ปี	 โด้ย้คุุณคุรููรัูตนาบอกว�า	 ทุ่กคุน 
พัย้าย้ามื่จัะช�วย้กันคุ่ด้แลัะพััฒนา 
ลัวด้ลัาย้การูจัักสูานใหมื่�	 เพ่ั�อต�อย้อด้ 
สู่นคุ้าข้อง	RATANA	ให้ดี้ย่้�งข้้�น	แมื่้จัะ
มีื่ข้ ้อจัำากัด้ในเรู่�องข้องอายุ้สูมื่าช่ก 
ที่�สู�งผู้ลัต�อการูท่ำางานในบางข้�ันตอน 
ที่�อาจัจัะข้าด้คุวามื่ลัะเอีย้ด้หรู่อผู้ด่้พัลัาด้ 

: RATANA  
 235 ห้ม่่ 11 ตำาบลห้ัน้คา
   อำาเภอห้ัน้คา จำังห้วัดชัยน้าทำ  
: 06 1929 2461, 08 0348 3019

ข้อมูลธุร็กิจ

ไปบ้าง	 รูวมื่ถ้ีงการูจัับกรูะแสูใหมื่�ๆ 
ข้องกลุั �มื่ลูักคุ้าที่�ยั้งไมื่�หลัากหลัาย้ 
มื่ากนัก	 แต�ก็ไมื่�ใช�อุปสูรูรูคุที่�จัะท่ำาให ้
แบรูนด้์หยุ้ด้พััฒนา

	 ดั้งนั�น	 เพ่ั�อเป็นการูต�อย้อด้เพ่ั�มื่ 
คุวามื่น�าสูนใจัแลัะมูื่ลัคุ�าให้กับสู่นคุ้า	
นอกจัากการูได้ ้รูับคุำาแนะนำาจัาก 
กรูมื่สู�งเสูรู่มื่อตุสูาหกรูรูมื่ให้มีื่การูท่ำาเป็น 
กรูะเป๋าจัักสูานจัากไมื่้ไผู้�ที่�ผู้สูมื่กับหนัง	
มีื่ลัวด้ลัาย้ท่ี�สูวย้งามื่แลั้ว	 ท่างแบรูนด้ ์
ยั้งมีื่การูปรูะยุ้กต์นำาเอาสู่�งข้องตกแต�ง	
ไมื่�ว �าจัะเป ็น	 ลูักปัด้	 ลูักไมื่้	 หนัง	
มื่าออกแบบให้เข้้ากับกรูะเป๋าจัักสูาน	
เพ่ั�อเพ่ั�มื่สูรู้างท่างเล่ัอกที่�หลัากหลัาย้ 
ให้กับลูักคุ้า

	 รูวมื่ถ้ีงในอนาคุต	 ท่างแบรูนด้์ 
ได้้วางแผู้นที่�จัะนำาผู้้าไท่ย้ปรูะจัำาท้่องถ่ี�น 
อย้�าง	“ผู้้าท่อเน่นข้ามื่”	ผู้้าท่อที่�มีื่ช่�อเสีูย้ง 
ข้องอำาเภอเน่นข้ามื่	 จัังหวัด้ชัย้นาท่ 
ซ้ึ่�งเป็นวัฒนธรูรูมื่การูท่อผู้้าแบบโบรูาณ 
ข้องลัาวเวีย้ง	มีื่ลัวด้ลัาย้เป็นเอกลัักษณ ์
อย้�าง	 ลัาย้ช�อใบมื่ะข้ามื่	 มื่าปรูะยุ้กต์ 
ให ้ เข้ ้า กับสู่นคุ ้าข้องท่างแบรูนด้	์
เพ่ั�อด้้งดู้ด้ลูักคุ้า	แลัะสูรู้างสู่นคุ้าท่�ีเป็น
เอกลัักษณ์ปรูะจัำาท่้องถ่ี�น	ท่�ีมีื่คุุณภาพั 
แลัะรูาคุาไมื่�แพัง

	 “แมื่้จัะเป็นผูู้้ผู้ลั่ตวัย้เก๋าแต�ไมื่�คุ่ด้ 
ที่�จัะหยุ้ด้พััฒนา”	ด้้วย้คุวามื่ตั�งใจัท่�ีจัะ
ตอบโจัท่ย้์คุวามื่ต้องการูที่�จัะข้ย้าย้ 
ฐานลูักคุ้าให้เข้้าถ้ีงในทุ่กช�วงวัย้	ท่ำาให้
สูมื่าช่กต้องเรูีย้นรูู้แลัะพััฒนารููปแบบ 
ข้องสู่นคุ้าอยู้�เสูมื่อ	ดั้งนั�น	สู่�งที่�ท่างแบรูนด้์ 
ต้องการูมื่ากที่�สุูด้ในเวลัานี�คุงจัะเป็น 

ผูู้ ้เชี�ย้วชาญที่�สูามื่ารูถีให้คุำาแนะนำา 
ในการูปรูะยุ้กต์ใช้วัสูดุ้ต�างๆ	รูวมื่ถ้ีงเด็้ก 
รุู�นใหมื่�	ที่�เข้้ามื่าช�วย้ในการูพััฒนาสู่นคุ้า	
ให้มื่ีรููปแบบที่�ทั่นสูมื่ัย้	แลัะหลัากหลัาย้	
เพ่ั�อตอบโจัท่ย้์คุนรุู�นใหมื่�ได้้มื่ากข้้�น		

สินค้้าท่�สรรค้์สร้างจาก 
“ค้วิามสุข”

	 “อะไรูที่�ท่ำาด้ ้วย้คุวามื่สุูข้จัะท่ำา 
ได้้นาน”	เช�นเดี้ย้วกับแบรูนด้์	RATANA	
ซ้ึ่�งข้ับเคุล่ั�อนด้้วย้กลุั�มื่ผูู้้สููงอายุ้	ซ้ึ่�งทุ่กคุน 
เรู่�มื่ต้นกันด้้วย้คุวามื่สูุข้ที่�ได้้ใช้เวลัา 
ด้้วย้กัน	 ท่ำาก่จักรูรูมื่รู�วมื่กัน	 ได้้พับปะ 
พูัด้คุุย้	แชรู์คุวามื่คุ่ด้	จันก�อให้เก่ด้การู
จััด้ตั�งกลุั�มื่ที่�รูวบรูวมื่สูมื่าช่กวัย้เกษีย้ณ	
ที่�มีื่คุวามื่ชอบในสู่�งเดี้ย้วกัน	 รูู้ถ้ีงข้้อดี้ 
แลัะคุวามื่สูามื่ารูถีข้องแต�ลัะคุน	ท่ำาให้
สูามื่ารูถีแบ�งหน้าท่ี�คุวามื่รัูบผู้่ด้ชอบได้้
ตรูงตามื่คุวามื่สูามื่ารูถีข้องแต�ลัะคุน	
เรีูย้กได้้ว�า	 เป็นการูรู�วมื่ม่ื่อรู�วมื่ใจักัน 
ผู้ล่ัตสู่นคุ้าที่�มีื่คุุณภาพั	 แลัะได้้ใช้ชีว่ต
กับเพั�่อนอย้�างมีื่คุวามื่สุูข้ในบั�นปลัาย้ 
ชีว่ตน�ันเอง
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เพิ่่�มดีีกรีีให้้สิ่นค้้าน่าซื้้�อขึ้้�นไปอีกขึ้้�น เม้�องานออกแบบไม่ไดี้วั้ดีก้นแค้่ค้วัามสิวัยงาม
และฟัังก์ชั้นขึ้องการีใชั้งานที่ี�ต้้องดีีและมีคุ้ณภาพิ่ แต้่ต้้องรี้้จั้กเพิ่่�มล้กเล่นห้รี้อวั่ธีีการีขึ้ายให้้น่าดี้งดี้ดีใจัไดี้ไม่แพิ่้ก้น 

ดี้งน้�น ถ้้าไม่อยากต้กม้าต้าย มาเพิ่่�มเสิน่ห้์ให้้สิ่นค้้าไดี้ดี้วัย 4 เที่ค้น่ค้การีขึ้ายสิุดีเจั๋งต้่อไปนี�

4 วิธีิีขายสิินค้้าแฟชั่่�นแบบใหม่่!
กระตุ้้�นลูกูค้�าให้�รบีเปย์์

Did You Know? 

	 Oechsle	ห้้างสรรพสินค้้าในเปร	ู
โปรโมตเส้ �อผ้้าด้้วยการซื้้ �อที่่ �น่ �ง 
35	 เปอร์เซื้็นต์ของโรงละค้รที่่�ต้อง 
เว้นว่างไว้ตามมาตรการค้วบคุ้ม 
การแพร่ระบาด้ของ	COVID-19	แล้วให้้	
“หุ้่นสวมเส้�อผ้้าต่วอย่างไปน่�งดู้ 
การแสด้งแที่น”	พร้อมติด้ป้าย	QR	
Code	บนเส้�อผ้้าทีุ่กชิ้ิ�น	เพ้�อให้้ลูกค้้า 
สแกนส่�งซื้้�อสินค้้าได้้เลย	โด้ยไม่ต้อง 
ไปซื้้�อที่่�ห้น้าร้านให้้เส่ยเวลา

 : www.oechsle.pe

	 รองเที่้าก่บคุ้ณค้่าที่างโภชิ้นาการรวมอยู่ในที่่�เด้่ยวก่น?	
กลยุที่ธ์์การขายสุด้เจ๋๋งของที่าง	Nike	ก่บการเปิด้ต่ว	Upper 
สน่กเกอร์ค้อลเลกชิ้่นพิเศษของรุ่น	 Nike	 Dunk	 Low 
โด้ยถอด้แบบมาจ๋ากเอกล่กษณ์ของอะโวค้าโด้	ให้้ห้น่งรองเท้ี่า 
ม่ผ้ิวส่มผ้่สขรุขระค้ล้ายเปล้อกของอะโวค้าโด้	พร้อมแปะ 
สติกเกอร์เห้ม้อนท่ี่�เห็้นก่นบนผ้ลจ๋ริงเวลาท่ี่�ไปซ้ื้�อตามห้้างฯ 
และย่งเพิ�มกิมมิกด้้วยการม่ข้อมูลที่างโภชิ้นาการของ 
อะโวค้าโด้ไว้ที่่ �ห้ล่งลิ�นรองเที่้า	 และม่ป้ายห้้อยสินค้้า 
ที่่�มาในรูปที่รงของอะโวค้าโด้ที่่�บอกสูตรการที่ำาสมูที่ต่� 

ขายแบบใหม่่แบบสัับด้้วย “คุุณคุ่าทางโภชนาการ”

ขายพร้อม่สั่งต่่อด้้วย Resell Tag 

	 รู้ห้ร้อไม่?	 น่กชิ้้อป	 33	 เปอร์เซื้็นต์มองว่าเส้�อผ้้าให้ม่จ๋ะกลายเป็น 
ของเก่าที่่นที่่ห้ล่งจ๋ากใส่ไปได้้แค้่เพ่ยงสามค้ร่�งเที่่าน่�น	Samsøoe	Samsøoe	
แบรนด้์แฟชิ้่�นสแกนด้ิเนเว่ยในเด้นมาร์ก	จ๋ึงปิ�งไอเด้่ยการขายที่่�พร้อม
ส่งต่อ	ด้้วยการใชิ้้	Resell	Tag	ห้ร้อป้ายแที่็กที่่�เย็บเข้าก่บเส้�อผ้้า	ซื้ึ�งม	่
QR	Code	เพ้�อให้้น่กชิ้้อปที่ำาการสแกนและขายต่อเส้�อผ้้าที่่�ซื้้�อมาจ๋าก
แบรนด้์ได้้ง่ายขึ�น	 โด้ยเม้�อสแกนจ๋ะเกิด้การเชิ้้�อมต่อไปย่ง	 Facebook	
และ	Instagram	โด้ยอ่ตโนม่ติ	พร้อมม่	Mock-up	แสด้งข้อมูลของเส้�อผ้้าต่วน่�นๆ	
เชิ้่น	สไตล์	ขนาด้	ส่	และราค้าเด้ิม	เม้�อผู้้ใชิ้้ใส่ราค้าที่่�ต้องการขายแล้ว 
กด้ย้นย่น	เพ้�อที่ำาการขายต่อได้้เลย	

 : www.samsoe.com

CREATIVE IDEA 
   วัันวัิสา งามแสงชััยกิิจ 
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อะโวค้าโด้เอาไว้ด้้วย	แถมย่งม ่
ลูกค้้าบางรายลองไปลอกผ้ิว 
ด้้านนอกของรองเท้ี่าออก	ซึื้�งเผ้ย 
ให้้เห้็นเน้�อในเฉด้ส่เข่ยวอ่อน 
เห้ม้อนผ้ลจ๋ริง	งานน่�เกิด้ไวร่ล
จ๋นกระแที่กใจ๋สายเฮลต่ � 
และ	Avocado	Lover	ไปเต็มๆ				

 : www.nike.com

	 	 	Volley	 แบรนด้์รองเที่้าก่ฬาจ๋ากออสเตรเล่ย 
ขายรองเที่้าให้้ปังได้้อ่กด้้วยการเปิด้ต่ว	 Mullet	 Shoe	

สน่กเกอร์สุด้แนวที่่ �มาพร้อมก่บแผ้งวิกผ้มที่รงม่ลเล็ตห้ร้อรากไที่รติด้เก๋ๆ	
ที่่�ขอบรองเที่้าแบบถอด้ได้้	 กระตุ้นการขายด้้วยค้อนเซื้ปต์	 “ค้้นคุ้ณค้่าสู่ส่งค้ม”	
ด้้วยการบริจ๋าค้กำาไรที่่�ขายได้้	100	เปอร์เซื้็นต์ให้้ก่บองค้์กร	Black	Dog	Institute	
เพ้ �อชิ้่วยเห้ล้อผู้ ้ประสบปัญห้าสุขภาพจ๋ิต	 โด้ยการฆ่่าต่วตายถ้อเป็นสาเห้ต ุ
การเส่ยชิ้่วิตอ่นด้่บต้นๆ	ของค้นอายุ	15-44	ปีในออสเตรเล่ย	

 : www.volley.com

Did You Know? 

ขายให้สัุด้ด้้วยการลองสัุด้ลำ�า  

		Farfetch	แพลตฟอร์มค้า้ปล่ก 
แฟชิ้่ �นสุด้ห้รูออนไลน์ของ 
อ่งกฤษ-โปรต ุเกสเอาใจ๋ 
น่กชิ้้อปยุค้ให้ม่ด้้วยการให้้ลอง 
เส้ �อผ้้าเสม้อนจ๋ริง	 (Virtual	
Try-on)	 ท่ี่�แค้่เพ่ยงย้นห้น้า 
กล้องม้อถ้อและพูด้ถึงสินค้้า
ท่ี่�ต้องการ	 เชิ้่น	 “ขอดู้เส้ �อ 
แจ๋็กเกตก่นลมแบบม่ลาย”	

ซื้อฟต์แวร์จ๋ะที่ำาการเล้อกผ้ลิตภ่ณฑ์์ที่่ �เห้มาะสมจ๋าก 
แค้็ตตาล็อกมาที่าบบนต่วได้้อย่างสมจ๋ริงด้้วยการใชิ้ ้
เที่ค้โนโลย่	3D	Body	Mesh	อ่กที่่�งย่งสะด้วกสุด้ๆ	เม้�อต้องการ 
จ๋ะเปล่�ยนชิุ้ด้ก็แค้่ส่�งด้้วยเส่ยงเที่่าน่�น			

 : www.farfetch.com

Did You Know? 

	 Zappos	ผู้้ค้้าปล่กรองเท้ี่าและเส้�อผ้้า 
ออนไลน์ผุ้ด้โปรเจ๋กต์ขายรองเที่้า 
ข้างเด้่ยวและคู้่แบบต่างไซื้ส์สำาห้ร่บ
ผู้้พิการ	และผู้้ที่่�ม่ขนาด้เที่้าสองข้าง
แตกต่างก่น	เพ้�อชิ้่วยให้้ผู้้พิการม่อิสระ 
ในการเล้อกรองเที่้าได้้ตามค้วาม 
ต้องการของแต่ละบุค้ค้ล	 โด้ยม  ่
ห้ลายแบรนด้์ที่่�เข้าร่วม	 เชิ้่น	 Nike,	
Converse	และ	New	Balance		

 : www.zappos.com

ขายพลิกภาพลักษณ์
ด้้วยการไม่่ทิ�งใคุรไว้ข้างหลัง  

	 จ๋ะขายของในยุค้น่�ให้้ได้้ด่้	ต้องมอง 
ให้้เห้็นทีุ่กค้น	 จุ๋ด้น่ �เองที่่ �ที่ำาให้้ 
Victoria’s	Secret	ลุกขึ�นมาสล่ด้ภาพจ๋ำา 
ของนางแบบหุ้่นเพอร์เฟกต์สวมปีกนางฟ้า	และเร่ยกเส่ยงฮ้อฮาด้้วย
การเปิด้ต่ว	Sofif	ia	Jirau	นางแบบด้าวน์ซิื้นโด้รมค้นแรกในประว่ติศาสตร์ 
ของแบรนด้์	 เพ้�อเจ๋าะตลาด้สินค้้ากลุ่ม	 Love	 Cloud	 ที่่�เป็นบรา 
และกางเกงชิ้่�นในที่่�ให้้ค้วามสบายเห้ม้อนส่มผ้่สก้อนเมฆ่	โด้ยนางแบบ 
ในแค้มเปญน่�ย่งประกอบด้้วยห้ญิงที่่�ม่ค้วามห้ลากห้ลายถึง	 18	 ค้น	
น่บเป็นกลยุที่ธ์์ปร่บภาพล่กษณ์ให้ม่ให้้แบรนด้์	 ที่่ �ไม่ได้้เน้นขาย 
แต่ค้วามเซื้็กซื้่�เห้ม้อนก่อนอ่กต่อไป				

 : www.victoriassecret.com

	 	 	 ไม่ใชิ้่แค้่เส้�อผ้้า	 แต ่
นาฬิิกาสุด้ห้รูก็	 Virtual	
Try-on	 ได้้	 เม้�อ	 Baume	
&	 Mercier	 ให้้ลูกค้้า 
สามารถลองสวมนาฬิิกา 
แบบเสม้อนจ๋ริง	 โด้ยสิ�ง 
ที่่ �ที่ ำาให้้ดู้สมจ๋ริงสุด้ๆ 
ค้ ้ อ น าฬิ ิ ก า ได้ ้ ร ่ บ 
การออกแบบมาให้้ม ่ 

ห้ลายขนาด้ไม่ต่างจ๋ากเวลาไปซื้้�อจ๋ริง	แถมย่งเล่นก่บ
แสงและเงาเม้�อผู้้ลองขย่บข้อม้อไปมาได้้แบบเห้ม้อน
จ๋ริงสุด้ๆ																																	

 : www.baume-et-mercier.com

Did You Know? 
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คนท่ี่�มองโลกในแง่ลบ
จะมองเห็็นอุปสรรคอยู่่่ในทุี่กโอกาส

แต่่คนท่ี่�มองโลกในแง่บวก
จะมองเห็็นโอกาสอยู่่่ในทุี่กอุปสรรค

วิินสตััน เชอร์์ชิล อดีีตันายกรัฐมนตัรี์อังกฤษ

GOOD GOVERNANCE
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ผูป้ระกอบการมือใหม่ 
เร่ิมต้นอย่างไรให้เป็นต่อ

StartStart

ธุรกจิมือใหม่บนโลกกว้างของ
แคคตสั

แจ้งเกดิสเต๊กครเูต้ย
ร้านดังเมอืงชุมแพ
อร่อยเดด็ด้วยเตาย่างหินลาวา

Jello Boom
ระเบดิความอร่อย
สอดไส้ความส�าเรจ็
แบบหน่ึงเดยีวในโลก

แนวทางการพฒันา
และช่วยเหลอืผูป้ระกอบการใหม่
ในสถานการณ์โควิด
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