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จักษุวิสัยและแบรนด์วิช่ัน



 วารสารท่ีคุณกําลังอ่านฉบับน้ี  จัดทําข้ึนเพ่ือรวบรวมแรงบันดาลใจจากคนทําธุรกิจในหลากหลายสาขาอาชีพ
ท่ีทีมงานมีโอกาสได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด และเช่ือว่าเร่ืองเล่าอันหลากหลายท่ีทีมงานรวบรวมมาน้ันจะทําให้ผู้อ่าน
เห็นแง่มุมและมุมมองในการทําธุรกิจท่ีล้วนแตกต่างกันไปตามแต่ละสายงานของแต่ละบุคคล

 และในฉบับปฐมฤกษ์น้ี  ทีมงานได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชเนศ สุวรรณมณี หรือ “หมอหมู” มาแบ่งปันเร่ือง
ราวท้ังในแง่มุมของการเป็นจักษุแพทย์ประจําท่ีโรงพยาบาลสมิติเวช และยังเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังความสําเร็จของ
แบรนด์ WANNASU (วันนาซู) แบรนด์กระเป๋าแฟช่ันของดีไซน์เนอร์ไทยท่ีสร้างความโดดเด่นจากเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและงานดีไซน์ท่ีไม่ซ้ําใคร ซ่ึงทีมงานเช่ือว่า เร่ืองราวเก่ียวกับ 2 สายอาชีพท่ีแตกต่างกันอย่างสุดข้ัว
ของหมอหมูซึง่เป็นแบบอย่างของบุคคลทีมี่ความโดดเด่นทัง้ในด้านศาสตร์และศิลป์ จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้คนได้ในวงกว้าง

 ทีมงานเชือ่ว่าเพราะทุกสาขาอาชีพล้วนแต่มีความสําคัญในการเป็นฟนัเฟอืงช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ 
และความสามารถอันหลากหลายของผู้ประกอบการจะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยให้ภาคธุรกิจไทยแข็งแรง ทีมงานจึง
รู้สึกภูมิใจท่ีได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนเงินทุนให้หลากหลายธุรกิจเหล่าน้ัน เพ่ือร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เข้มแข็งต่อไป
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Editor Talk

Interview
WANNASU VISION: จักษุวิสัยและแบรนด์
วิช่ันท่ีเข้มแข็งของ “หมอหมู” แห่ง 
WANNASU

สกู๊ปพิเศษ
เจาะลึกเบ้ืองหลัง WANNASU Fashion Set 
เม่ือศิลปะผสานเข้ากับธุรกิจอย่างเข้มแข็ง



สินเช่ือทางเลือกสําหรับผู้ต้องการเงินทุนโดยใช้สถานประกอบการเป็นหลักประกัน
พิจารณาวงเงินจากมูลค่าหลักประกัน ได้วงเงินเร็วกว่าธนาคาร

Euromonitor International คาดการณ์ตลาดกระเปา๋แฟช่ันในประเทศ
ปี 61 มีมูลค่ากว่า 50,000 ลบ.และมีอัตราการเติบโตเฉล่ีย 9% ต่อปี 
ตลาดส่วนใหญ่เป็นของผู้เล่นซ่ึงเป็นแบรนด์จากต่างประเทศ ในขณะท่ี
แบรนด์ในประเทศส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME ซ่ึงมีข้อจํากัดในด้านต้นทุน
การผลิตและข้อจํากัดด้านเงินทุนสําหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า 
การเพ่ิมทางเลือกการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับผู้ประกอบการจะช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ SME ไทยเข้มแข็งข้ึน

รับเงินเร็วหลังอนุมัติ

4วัน

ข้ึนอยู่กับมูลค่าทรัพย์

วงเงิน
ไม่จํากัด

ต่อยอดกู้ 1 ล้าน

ผ่อนเร่ิมต้น

1.3หม่ืน

เพราะธุรกิจต้องการเงินทุน

Alternative for
the unbanked
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โลกธุรกิจแฟช่ันของจักษุแพทย์
ความสําเร็จท่ีซ่อนอยู่หลังนกฮูก

 หลายคนน่าจะเคยเห็นกระเป๋านกฮูกท่ีมีดีไซน์โดดเด่นสีสันสะดุดตาจนเป็นภาพจําของสาวๆ หลายคนท่ีเม่ือ
เห็นแล้วจะรู้ทันทีได้ว่าน่ีคือกระเป๋าจากแบรนด์ WANNASU อย่างแน่นอน  
 ไม่น่าเช่ือว่าแบรนด์เล็กๆ เม่ือหลายปีก่อน จะเติบโตไปไกลในต่างประเทศในเวลาต่อมา แถมยังมีเป้าหมายท่ี
จะให้เป็น “กุชช่ีแห่งเอเชีย” ให้ได้ เพราะอะไร ชเนศ สุวรรณมณี (พ่ีหมู) ผู้ให้กําเนิดแบรนด์ WANNASU แบรนด์
แฟช่ันอันดับต้นๆ ของไทย จึงม่ันใจในก้าวต่อไปของ WANNASU เช่นน้ัน ลองไปค้นหาคําตอบกัน..



 ยากท่ีจะปฏิเสธว่าวงการแฟช่ันเป็นวงการท่ีมีการแข่งขันสูง 
ท้ังจากแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ใหญ่จากต่างประเทศ การจะ
ยืนหน่ึงในวงการน้ีได้ นอกจากงานดีไซน์ท่ีโดดเด่นและแตกต่าง 
คุณภาพของสินค้าต้องเป็นเลิศรวมถึงการบริการทั้งก่อนและ
หลังการขายที่ยอดเยี่ยมเพ่ือสร้างความประทับใจและเป็นที่จดจํา
ของลูกค้า

  ถ้าถามว่า WANNASU มีอะไรเด่น เชื่อว่าคําตอบท่ีได้คือ 
“นกฮูก” ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เม่ือนํามาใส่สีสันท่ีสดใส
จัดจ้าน แมทช์กับกระเป๋าท่ีใช้คู่สีท่ีดูขัดแย้งแต่กลมกลืน ทําให้
กระเป๋ามีความโดดเด่นสะดุดตา เป็นความสนุกท่ีแฝงความหรูหรา 
ไร้กฎเกณฑ์ตายตัว ซ่ึงเป็นหัวใจของแบรนด์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง
อ่ืนๆ 

 ชเนศ อธิบายถึงสัญลักษณ์นกฮูกว่าเป็นสัตว์ท่ีท้ังน่ารัก 
น่าค้นหา และเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และสติปัญญา การใช้
นกฮูกเป็นสัญลักษณ์ทําให้แบรนด์ WANNASU ดูน่าค้นหา ดึง
ดูดความสนใจคนท่ัวไปได้ดี  ทีมงานเรียกนกฮูกท่ีอยู่บนกระเป๋า
ของแบรนด์ว่า Hoo-Jai หรือ “น้องฮู้ใจ๋” เป็นภาษาคําเมืองแปล
ว่า “รู้ใจ” ซ่ึงสะท้อนความเป็นไทยและส่ือถึงความเป็นส่ิงท่ีรู้ใจ
ข้างกายลูกค้าของ WANNASU

 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ดีไซน์ท่ีสวยแปลกตาของ WANNASU 
ซ่ึงเป็นส่ิงภายนอกท่ีคนเห็นสัมผัสได้ แต่คุณค่าท่ีแท้จริงน่ันคือ
คุณภาพของทุกช้ินงาน ท้ังการเลือกสรรวัสดุท่ีได้มาตรฐานและ
ความประณีตในฝีมือการตัดเย็บ จนก่อเกิดเป็นงานศิลปะท่ีสร้าง
คุณค่าให้กับท้ังนักออกแบบและผู้ใช้ไปพร้อมกัน

จุดเร่ิมต้นของ WANNASU บนเส้นทางแฟช่ัน

 ย้อนกลับไปเม่ือ 5 ปีท่ีแล้ว แบรนด์ WANNASU เป็นแบรนด์
กระเป๋าเล็กๆ ท่ีแทรกตัวอยู่ในวงการแฟช่ันโดย ชเนศ สุวรรณมณี 
จักษุแพทย์ผู้หลงใหลในศิลปะจนต้องหันมาเปิดโลกของธุรกิจแฟช่ัน
ควบคู่ไปกับการเป็นจักษุแพทย์ผู้เชีย่วชาญทางด้านจอประสาทตา 

 “เรามีโอกาสเป็นแพทย์ประจําบ้านจักษุวิทยาที่ประเทศอเมริกา
และได้เรียนต่อยอดหลายแขนงของจักษุวิทยาท่ี Wills Eye Hos-
pital มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลตาท่ีดีท่ีสุดในอเมริกา หลังจาก
กลับจากอเมริกาได้ไปทํางานท่ีฮ่องกงอีก 4 ปี เป็นรองศาสตรา-
จารย์ท่ี Chinese University of Hong Kong ท่ีน่ีถือเป็นจุด
เปล่ียนในเร่ืองแฟช่ัน เพราะว่าเดินไปทางไหนก็เจอแต่ Gucci, 
Armani, Louis Vuitton, Hermes สารภาพว่าตอนน้ันเราโง่มาก 
เพราะจ่ายเงินแพงๆ ซ้ือสูทเกือบทุกแบรนด์ แล้วใส่สูทไปทํางาน
ทุกวัน ท่ีสําคัญคือกลายเป็นคนค่อนข้างพิถีพิถันในเร่ืองการแต่ง
ตัว รายได้เดือนละ 7 แสนบาท แต่ไม่มีเงินเหลือเลย เพราะเอาไปซ้ือ
เส้ือผ้ารองเท้าหมด”

 จากจุดเร่ิมต้นของความสนใจในแฟช่ันและการแต่งตัว นํามาสู่
ความหลงใหลประกอบกับมีน้องชายซ่ึงเป็นดีไซน์เนอร์และคุณแม่
ซ่ึงช่ืนชอบกระเป๋าเป็นพิเศษ จึงทําให้เขาตัดสินใจท่ีจะสร้างแบรนด์ 
WANNASU ข้ึนมา โดยคําว่า WANNASU (วันนาซู) ช่ือน้ีมาจาก
ช่ือต้นของคุณแม่วรรณาน่ันเอง

 “การได้เห็นคุณแม่วรรณา สมัยคุณแม่สาวๆ ท่านชอบแฟช่ัน
มาก โดยเฉพาะกระเป๋า สะสมแทบทุกแบรนด์ เดิมท่านเคยคิดจะทํา
กระเป๋าของตัวเอง แต่ด้วยความท่ีท่านเป็นพยาบาล ต้องตามคุณ
พ่อซ่ึงเป็นแพทย์ไปอยู่ต่างประเทศบ่อยๆ แถมยังต้องเล้ียงลูกอีก 
4 คน จึงไม่มีเวลา เป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจท่ีทําให้เราอยาก
สานต่อความฝันของคุณแม่ให้เป็นจริง ทุกวันน้ีแม้ท่านจะอายุ 91 
ปีแล้ว แต่ก็ยังเป็นท่ีปรึกษาด้านแฟช่ันดีไซน์ในทุกคอลเลคช่ันของ 
WANNASU อยู่”

 หลายคนน่าจะเคยเห็นกระเป๋านกฮูกท่ีมีดีไซน์โดดเด่นสีสันสะดุดตาจนเป็นภาพจําของสาวๆ หลายคนท่ีเม่ือ
เห็นแล้วจะรู้ทันทีได้ว่าน่ีคือกระเป๋าจากแบรนด์ WANNASU อย่างแน่นอน  
 ไม่น่าเช่ือว่าแบรนด์เล็กๆ เม่ือหลายปีก่อน จะเติบโตไปไกลในต่างประเทศในเวลาต่อมา แถมยังมีเป้าหมายท่ี
จะให้เป็น “กุชช่ีแห่งเอเชีย” ให้ได้ เพราะอะไร ชเนศ สุวรรณมณี (พ่ีหมู) ผู้ให้กําเนิดแบรนด์ WANNASU แบรนด์
แฟช่ันอันดับต้นๆ ของไทย จึงม่ันใจในก้าวต่อไปของ WANNASU เช่นน้ัน ลองไปค้นหาคําตอบกัน..

“นกฮูก” เอกลักษณ์ของ WANNASU 
  ท่ีไม่เหมือนใคร 



 เม่ือจักษุแพทย์ ต้องมาสวมหมวกนักธุรกิจแบรนด์แฟช่ัน 
WANNASU ควบคู่ไปด้วยกัน จึงอดต้ังข้อสงสัยไม่ได้ว่า 2 
อาชีพน้ีได้ด้วยกันได้หรือไม่ ย่ิงไปกว่าน้ัน จะสามารถสร้างความ
สมดุลในการทํางาน และความสําเร็จของงานท้ังสองได้อย่างไร 

 ต่อคําถามน้ีชเนศตอบส้ันๆ ว่า “แม้งานในฐานะจักษุแพทย์ 
จะต้องบริหารจัดการดูแลให้คนไข้ได้รับการตรวจและรักษาผ่าตัด
ท่ีทันสมัย แต่งานทัง้สองอย่างสามารถเดินคู่ขนานกันไปได้ เพราะ
จริงๆ แล้ว อาร์ทและแฟชัน่ก็สามารถนํามาประยุกต์ในการตกแต่ง
คลินิกตาให้ดูทันสมัย ดูไม่น่ากลัวเหมือนโรงพยาบาลในแบบเก่าๆ 
นอกจากน้ียังเอา Service Mind จากการขายของหน้าร้านมา
ใช้ในการดูแลคนไข้ ทําโปรโมช่ัน Package ของการรักษาผ่าตัด
ต่างๆ ได้ ขณะเดียวกันในฝ่ังของธุรกิจแฟช่ัน เรามีทีมช่างท่ี
รังสรรค์สินค้าให้ออกมาอย่างสวยงามจากโรงงานของเราเอง 
ก็ใช้ประสบการณ์จากการผ่าตัดศัลยกรรมมาทําการ QC ช่างท่ี
ตัดเย็บกระเป๋าในการดูฝีเข็มให้เรียบสม่ําเสมอ เหมือนเช่นการผ่า
ตัดศัลยกรรมพลาสติกช้ันยอดเย่ียมของโลก”

 ฉะน้ัน การทํางานท้ัง 2 ฝ่ังท่ีแม้จะดูเหมือนมีวิธีการท่ีแตกต่าง
กัน แต่จริงๆ แล้วกลับมีประโยชน์ เพราะสามารถนําจุดเด่นของ
แต่ละด้านมาปรับใช้ในการทํางานของกันและกันได้

 “ความท่ีเราทํางานโรงพยาบาลเอกชน คนไข้ของเราท่ีโรง
พยาบาลก็เป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันท่ีจะมาซ้ือกระเป๋า เส้ือผ้าของ
เรา เพราะฉะน้ัน ตามความเป็นจริงลูกค้าของเรา ท้ังลูกค้าโรง
พยาบาลและลูกค้าแฟช่ันก็คือลูกค้ากลุ่มเดียวกัน ดังน้ัน จึงเป็น
ความง่าย เพราะบางคร้ังหลังจากตรวจตาลูกค้าเสร็จ เราก็
สามารถขายกระเป๋า เส้ือผ้าได้ภายในเวลาเดียวกัน เรียกว่า ยิง
นัดเดียวได้นกสองตัว แทบจะไม่ต้อง Balance อะไรเลยเพราะ
มันลงตัวของมันเองอย่างงดงามท่ีสุด”

 และน่ีคือการทํางานท่ีดีต่อใจ เพราะได้ทํางานในอาชีพตาม
ความรู้ท่ีร่ําเรียนมาและส่ิงท่ีชอบ ไปพร้อมๆ กันได้อย่างลงตัว 

บริหารโลก 2 ใบได้อย่างลงตัว เดินหน้าสู่การเป็นกุชช่ีแห่งเอเชีย

 “เป้าหมายต่อไปคือเราจะสร้างแบรนด์ WANNASU ให้เป็น
กุชช่ีแห่งเอเชียให้ได้” ชเนศ บอกถึงเป้าหมายของแบรนด์ 
WANNASU ท่ีหลายคนอาจมองว่าไกลเกินฝันหรือเปล่า แต่แท้
จริงในวันน้ี WANNASU ได้ก้าวไปสู่ความเป็นGlobal Brand 
แล้ว ด้วยการติด Top 5 ของไทยและยังขยายสาขาไปท่ีญ่ีปุ่น
และดูไบอีกด้วย 

 “การท่ีจะประสบความสําเร็จในการทําแบรนด์แฟชั่นน้ันเป็น
เร่ืองยาก ขณะน้ีมีความม่ันใจว่าเราประสบความสําเร็จในเร่ือง
ดีไซน์คุณภาพของสินค้า แต่จะประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจ
หรือการขายหรือไม่น้ัน คงต้องให้เวลาเป็นเคร่ืองพิสูจน์ แต่แน่
นอนว่าเราพยายามทําแบรนด์ให้ดีท่ีสุด ตอนน้ีกําลังสร้าง 
WANNASU ให้เป็น Global Brand ให้มีความแข็งแกร่ง เพราะ
เรามีความทะเยอทะยานท่ีจะแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ๆ เช่น Gucci, 
LV เป็นต้น”

 อย่างไรก็ตามการจะผลักดันแบรนด์ WANNASU ให้เป็นท่ี
ยอมรับท่ัวโลกน้ันไม่ใช่เร่ืองง่าย ทั้งเร่ืองกําลังการผลิต ซัพ-
พลายเชน การตลาด ฯลฯ ซ่ึงชเนศบอกว่าด้วยทุนท่ีมีคงยากท่ี
จะไปถึงจุดน้ันได้ แต่เม่ือได้มารู้จัก เอ็ม บี เค การันตี (MBKG) 
ท่ีเข้าใจแนวทางในการทําธุรกิจสายแฟช่ัน และได้เข้ามาช่วยสนับ
สนุนด้านเงินทุนอย่างรวดเร็วจึงเหมือนการติดปีกให้สามารถ
ขยายธุรกิจได้ไกลเท่าท่ีต้องการ

 “เป็นส่ิงความสําคัญมาก ถ้าได้พันธมิตรทางธุรกิจท่ีเข้มแข็ง
เช่น MBKG ก็จะทําให้ลูกค้ารู้จักและเชือ่ถือเรามากขึน้ ทําให้แบรนด์
WANNASU ดีดตัวสูงข้ึน ต้องขอบคุณ MBKG ท่ีได้มีส่วนร่วม
ในการรังสรรค์งานศิลปะสวยๆ เพ่ือให้ลูกค้าได้มีโอกาสเป็นเจ้าของ 
ซ่ึงเราก็หวังว่าจะได้รับเกียรติเช่นน้ีจากแบรนด์อ่ืนๆ ด้วยเพ่ือจะ
ช่วยทําให้ WANNASU ก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ”

 เช่ือว่าเม่ือมีพันธมิตรคอยสนับสนุนอยู่ข้างๆ การจะก้าวสู่
การเปน็กุชช่ี แห่งเอเชียก็คงไม่ใช่แค่ฝันอย่างแน่นอน 



สกู๊ปพิเศษ
เจาะลึกเบือ้งหลัง WANNASU Fashion Set
เมือ่ศิลปะผสานเข้ากับธุรกิจอย่างเข้มแข็ง

 “ศิลปะ” เป็นคําท่ีมีคําจํากัดความท่ีย่ิงใหญ่ไร้กฎเกณฑ์ตายตัว เปิดโอกาสให้ผู้เสพงานศิลป์ใช้จินตนาการตี
ความหมายผลงานช้ินน้ันตามประสบการณ์เฉพาะตน เหล่าศิลปินช้ันครูได้ยกระดับจิตใจของผู้คนให้สูงข้ึนด้วย
งานศิลปะระดับโลกเสมือนการหว่านเมล็ดพันธ์ุแห่งแรงบันดาลใจส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จิตใจท่ีหยาบกระด้างย่อม
ไม่อาจเข้าถึงงานศิลปะได้ และก่อให้เกิดความคิดด้านการทําลายล้างมากกว่าสร้างสรรค์  การขัดเกลาจิตใจด้วย
ศิลปะให้อ่อนโยนและลุ่มลึกจึงเป็นส่วนสําคัญในการสร้างและส่งต่ออารยธรรมของมนุษยชาติให้ยังคงอยู่สืบไป 

 ศิลปะเมือ่ผสานเข้ากับธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ ก็ยังคงมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้และการยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยสะท้อนจุดยืนของแบรนด์หนึง่ให้แตกต่างจาก
แบรนด์อ่ืนๆ แล้ว ยังเพ่ิมท้ัง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ให้กับแบรนด์น้ันและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของเราด้วย  
แบรนด์ท่ีสามารถแสดงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าถึงจิตใจคนได้ดีจึงเป็นแบรนด์ท่ีเป็นท่ีต้องการและ
สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง  

 จาก MÉTIER Special Edittion ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมา ทีมงานได้นําเสนอผลงานแฟช่ันเซ็ตท่ี
ได้รับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะท่ีเป็น Iconic ของแต่ละยุค  วันน้ี เรายินดีท่ีจะพาทุกท่านย้อนรอยตํานานต้น
ฉบับงานศิลปะแต่ละชิ้นท่ีอาจช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และยกระดับงานที่กําลังทําอยู่ให้ทรงคุณค่า
ย่ิงข้ึน และส่งต่อคุณค่าน้ันออกไปอย่างไม่ส้ินสุด



The Nightmare

ศิลปนิ: เฮนรี ฟูเซลี
ขนาด: 49.88 x 40 น้ิว
สถานท่ี: ดีทรอยต์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา
ยุค: โรแมนติคนิยม
สร้างข้ึนในป:ี ค.ศ. 1781 (พ.ศ. 2324)
ประเภทงาน: จิตรกรรมสีน้ํามันบนผืนผ้าใบ

ภาพเขียนช่ือ The Nightmare หรือ “ฝันร้าย” เปน็จิตรกรรมสีน้ํามันท่ีวาดข้ึนในป ี1781 (พ.ศ. 2324) โดย เฮนรี ฟูเซลี (Henry Fuseli) ศิลปนิ
ชาวแองโกล-สวิส แสดงถึงสภาวะของหญิงสาวท่ีหลับสนิทยามราตรีเหว่ียงแขนของเธอลงด้านล่างด้วยท่วงท่าอันเย้ายวน โดยมี “อินคิวบัส” 
(Incubus – ปศีาจท่ีแฝงตัวเข้าหาสตรีเพศยามค่ําคืนเพ่ือเสพสมและดูดพลังชีวิตของสตรีท่ีหลับนอนด้วยจนถึงแก่ชีวิต)  คืบคลานอยู่บนหน้าอก  
เปน็ภาพวาดแนวโรแมนติคสยองขวัญท่ีแฝงแนวคิดเชิงจิตวิทยา ส่ือถึงความฝันอันหลอกหลอนและเย้ายวนทางกามารมย์จากความลุ่มหลงใน
เพศรส ท่ีฟูเซลีส่ือสารออกมาผ่านการใช้สัญลักษณ์หลายประการรวมกันไว้ในภาพเดียว เปน็การใส่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เข้าไปในผลงานอย่าง
จงใจ จนทําให้ผลงานช้ินน้ีสร้างช่ือให้กับเฮนรี ฟูเซลี และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

รายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างให้กับงานอย่างย่ิงใหญ่ได้ แบรนด์ท่ีประสบความสําเร็จระดับโลกหลายแบรนด์ล้วนให้
ความสําคัญกับรายละเอียดแม้ในจุดท่ีมองไม่เห็น น่ันเปน็หน่ึงในปจัจัยท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างได้ และเปน็ต้นแบบท่ีผู้ประกอบการทุกคนควร
ศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้อย่างสม่ําเสมอ

Source - https://en.wikipedia.org/wiki/The_Nightmare



Girl with a Pearl Earring
(Meisje met de parel, 1665)

ศิลปนิ:  โยฮันเนิส  เฟอร์เมร์
ขนาด: 44 x 39 ซม.
สถานท่ี:  พิพิธภัณฑ์เมาริตส์เฮยส์
ยุค: ยุคทองของเนเธอร์แลนด์
สร้างข้ึนในป:ี ค.ศ. 1665 (พ.ศ. 2208)
ประเภทงาน:  จิตรกรรมสีน้ํามัน

Girl with a Pearl Earring หรือ “สาวใส่ต่างหูมุก” เปน็หนึ่งในผลงานก้องโลกของ โยฮันเนิส เฟอร์เมร์ (Johannes Vermeer) จิตรกรชาวดัตช์
ท่ีมีชีวิตอยู่ในยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ปจัจุบันต้ังอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมาริตส์เฮยส์ ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เฟอร์เมร์เขียนภาพ "สาวใส่
ต่างหูมุก" เสร็จในป ีค.ศ. 1665 ได้รับการขนานนามว่าเปน็"โมนาลิซาแห่งทางเหนือ" อย่างไรก็ตาม หญิงสาวในภาพไม่ได้มีตัวตนจริงๆ เปน็เพียงภาพ
หญิงสาวในอุดมคติท่ีสร้างข้ึนเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวตามจินตนาการของศิลปนิ  อย่างไรก็ตามมีอยู่ 2 จุดท่ีเปน็ท่ีถกเถียงกันในกลุ่มนักวิชาการและ
นักประวัติศาสตร์ศิลป ์จุดแรกคือ ต่างหูมุกในภาพ เปน็ท่ีสงสัยกันว่าอาจไม่ใช่ต่างหูมุกจริงแต่เปน็โลหะมากกว่า เน่ืองจากมีขนาดและความแวววาว
มากเกินกว่าจะเปน็มุกจริง   อีกจุดหน่ึงคือ ผ้าโพกศีรษะสีน้ําเงินอันงดงามท่ีขับให้ใบหน้าหญิงสาวดูโดดเด่น เน่ืองจากสีเงินในยุคน้ันทําจากหิน 
“ลาพิส ลาซูลี” (Lapis Lazuli) เปน็หินแร่ท่ีมีราคาสูงมาก เพราะต้องนํามาจากภูเขาในอัฟกานิสถานเพียงแห่งเดียวในโลก แสดงให้เห็นว่าเฟอร์เมร์
ต้องลงทุนและใช้ความพยายามอย่างมากเพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปะอันย่ิงใหญ่เช่นน้ี 

การสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเทียบได้กับการสร้างผลงานศิลปะ เม่ือเราใส่ความต้ังใจลงลึกในทุกรายละเอียด ผนวกกับการใส่ความคิดสร้าง
สรรค์ใหม่ๆ ลงไป ก็จะสร้างมนต์เสน่ห์ให้แบรนด์น้ันมีความและแตกต่าง เปล่ียนของธรรมดาให้เปน็งานดีไซน์อันทรงคุณค่าได้เช่นกัน

Source - https://en.wikipedia.org/wiki/Girl_with_a_Pearl_Earring



 ยากท่ีจะปฏิเสธว่าวงการแฟช่ันเป็นวงการท่ีมีการแข่งขันสูง 
ท้ังจากแบรนด์ในประเทศและแบรนด์ใหญ่จากต่างประเทศ การจะ
ยืนหน่ึงในวงการน้ีได้ นอกจากงานดีไซน์ท่ีโดดเด่นและแตกต่าง 
คุณภาพของสินค้าต้องเป็นเลิศรวมถึงการบริการทั้งก่อนและ
หลังการขายที่ยอดเยี่ยมเพ่ือสร้างความประทับใจและเป็นที่จดจํา
ของลูกค้า

  ถ้าถามว่า WANNASU มีอะไรเด่น เชื่อว่าคําตอบท่ีได้คือ 
“นกฮูก” ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เม่ือนํามาใส่สีสันท่ีสดใส
จัดจ้าน แมทช์กับกระเป๋าท่ีใช้คู่สีท่ีดูขัดแย้งแต่กลมกลืน ทําให้
กระเป๋ามีความโดดเด่นสะดุดตา เป็นความสนุกท่ีแฝงความหรูหรา 
ไร้กฎเกณฑ์ตายตัว ซ่ึงเป็นหัวใจของแบรนด์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง
อ่ืนๆ 

 ชเนศ อธิบายถึงสัญลักษณ์นกฮูกว่าเป็นสัตว์ท่ีท้ังน่ารัก 
น่าค้นหา และเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และสติปัญญา การใช้
นกฮูกเป็นสัญลักษณ์ทําให้แบรนด์ WANNASU ดูน่าค้นหา ดึง
ดูดความสนใจคนท่ัวไปได้ดี  ทีมงานเรียกนกฮูกท่ีอยู่บนกระเป๋า
ของแบรนด์ว่า Hoo-Jai หรือ “น้องฮู้ใจ๋” เป็นภาษาคําเมืองแปล
ว่า “รู้ใจ” ซ่ึงสะท้อนความเป็นไทยและส่ือถึงความเป็นส่ิงท่ีรู้ใจ
ข้างกายลูกค้าของ WANNASU

 อย่างไรก็ตาม ภายใต้ดีไซน์ท่ีสวยแปลกตาของ WANNASU 
ซ่ึงเป็นส่ิงภายนอกท่ีคนเห็นสัมผัสได้ แต่คุณค่าท่ีแท้จริงน่ันคือ
คุณภาพของทุกช้ินงาน ท้ังการเลือกสรรวัสดุท่ีได้มาตรฐานและ
ความประณีตในฝีมือการตัดเย็บ จนก่อเกิดเป็นงานศิลปะท่ีสร้าง
คุณค่าให้กับท้ังนักออกแบบและผู้ใช้ไปพร้อมกัน

The Thinker
(Le Penseur, 1904)

ศิลปนิ: โอกุสต์ รอแด็ง
ขนาด: 189 x 98 x 140 ซม.
สถานท่ี: พิพิธภัณฑ์รอแด็ง, ปารีส
ยุค: ศิลปะสัจนิยม
สร้างข้ึนในป:ี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447)
ประเภทงาน: ประติมากรรมสําริด

The Thinker หรือ “คนครุ่นคิด” เดิมช่ือว่า The Poet หรือ “นักกวี” เปน็ผลงานประติมากรรมช้ันครูของรอแด็งท่ีได้รับการว่าจ้างโดยพิพิธภัณฑ์
มัณฑนศิลป ์(Musée des Arts Décoratifs) ในกรุงปารีสเพ่ือใช้เปน็รูปปั้ นสําหรับประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ รอแด็งได้รับแรงบันดาลใจจากมหากาพย์
เร่ือง The Divine Comedy of Dante Alighieri (ไตรภูมิดันเต) เปน็กวีนิพนธ์ท่ีกล่าวถึงปรัชญาของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิคในยุคกลาง 
ว่าด้วยการเดินทางผ่าน “นรกภูมิ” (Inferno), “แดนชําระ” (Purgatorio), และ “สรวงสวรรค์” (Paradio)  ท่ีประพันธ์โดย ดันเต อาลีกีเอรี กวี
คนสําคัญของฟลอเรนซ์ และต้ังช่ือประตูน้ีว่า “ประตูนรก” ประติมากรรมแต่ละช้ินเปน็ตัวแทนของตัวละครจากมหากาพย์เร่ืองน้ี  เดิม “คนครุ่นคิด” 
ต้ัังใจจะให้เปน็ตัวแทนของ ดันเต อาลีกีเอรี ท่ีน่ังอยู่หน้า “ประตูนรก” (The Gate of Hell) กําลังครุ่นคิดถึงชะตาของผู้ท่ีอยู่ข้างใต้ รอแด็งต้ังใจให้
ประติมากรรมช้ินน้ีเป็นรูปเปลือยเพราะต้องการสร้างผลงานท่ีเน้นลักษณะทางกายภาพของความเป็นชายชาตรีผู้แข็งแกร่งเช่นเดียวกับผลงานของ 
มีเกลันเจโล แสดงถึงความสามารถช้ันเลิศของรอแด็งท้ังในด้านสติปญัญาอันชาญฉลาดและความสามารถทางกวีนิพนธ์ไปพร้อมกัน

ความรอบรู้ในศาสตร์หลายแขนงคุณลักษณะหน่ึงของผู้ประกอบการท่ีดี แต่การประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่าง พอเหมาะพอดี และให้ผล
ลัพธ์อันงดงามได้น้ัน ต้องผ่านกระบวนการคิด และฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองจนเกิดความชํานาญเฉพาะตัว และน่ันคือคุณสมบัติของผู้ท่ีจะสร้างธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งได้

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_The_Thinker_sculptures



The Creation of Adam

ศิลปนิ: มีเกลันเจโล
ขนาด: 280 x 570 เซ็นติเมตร
สถานท่ี: เพดานโบสถ์น้อยซีสทีน, นครรัฐวาติกัน
ยุค: เรอเนซองส์
สร้างข้ึนในป:ี ระหว่างป ีค.ศ. 1508 - 1512  (พ.ศ. 2051 - 2055)
ประเภทงาน: จิตรกรรมฝาผนัง

The Creation of Adam หรือ “พระเจ้าสร้างอาดัม” เปน็จิตรกรรมฝาผนังที่วาดข้ึนโดย “มีเกลันเจโล” (Michelangelo)
จิตรกร, สถาปนิก, และประติมากรชาวอิตาลี ผู้ฝากผลงานชื่อก้องโลกไว้หลายช้ิน  ผลงานช้ินเอกน้ีอ้างอิงเน้ือหาตามพระคัมภีร์ไบเบิลบทปฐมกาล 
เปน็ตอนท่ีพระเจ้าพ่นลมหายใจแห่งชีวิตให้แก่ “อาดัม” (Adam) มนุษย์ผู้ชายคนแรก  ภาพพระหัตถ์ของพระเจ้าใกล้จะแตะกับมือของอาดัมกลายเปน็
สัญลักษณ์ของมนุษยชาติ ประหน่ึงพระเจ้าผู้ทรงอํานาจกําลังการถ่ายทอดพลังชีวิตให้กับอาดัม มีเกลันเจโลเขียนภาพพระเจ้าส่ือถึงพลังอํานาจท่ี
สามารถโอบอุ้มเทวดาน้อยใหญ่ไว้หลายองค์ บ้างเช่ือว่าหญิงสาวท่ีพระเจ้าโอบไว้คือ “เอวา” (Eve) มนุษย์ผู้หญิงคนแรก ส่วนเด็กท่ีพระเจ้าแตะ
พระหัตถ์ไว้คือ “คาอิน” (Cain) บุตรชายที่กําเนิดจากอาดัมกับอีฟ  ภาพจิตรกรรมน้ีได้รับการยกย่อยว่าเปน็ผลงานท่ีเปน็ท่ีรู้จักมากท่ีสุดในโลก 
และเปน็ภาพผู้คนต่างพยายามค้นหาความหมายกันอย่างแพร่หลายจวบจนปจัจุบัน

การถ่ายทอดเร่ืองราวอันทรงพลัง เปน็กลยุทธ์สําคัญในการสร้างแบรนด์ให้มีตัวตนและสร้างความเช่ือม่ันได้ดี แบรนด์ท่ีมีรากความหมายของเร่ือง
ราวท่ีหย่ังลึก ผ่านกระบวนการคิดท่ีละเอียดอ่อน และถ่ายทอดออกมาได้อย่างลึกซ้ึงจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ จะเปน็แบรนด์ท่ี
เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างย่ังยืน

Source - https://en.wikipedia.org/wiki/The_Creation_of_Adam



Source - https://www.brandchannel.com/2018/10/11/beanstalk-proust-questionnaire-for-personality-brands-farrah-fawcett/

Farrah Fawcett Red Swim Suit Poster, 2519

ฟาร์ราห์ เลนี ฟอว์เซตต์ (Farrah Leni Fawcett) เกิดวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 เปน็ศิลปนิสาวชาวอเมริกัน เร่ิมเข้าวงการด้วยการถ่ายโฆษณา
จนเร่ิมเปน็ท่ีรู้จัก จากน้ันก็ได้ร่วมเปน็แขกรับเชิญในทีวีซีร่ีส์ช่ือดังหลายเร่ืองในยุคน้ัน (พ.ศ. 2511 – 2512) เช่นI Dream of Jeannie, Owen 
Marshall: Counselor at Law   เธอโด่งดังสุดๆ ในป ี2519 เม่ือบริษัทโปรอาร์ต จัดทําโปสเตอร์รูปฟาร์ราห์ในชุดว่ายน้ําสีแดงสุดเซ็กซ่ี และทรงผม
ลอนสวยอันเปน็เอกลักษณ์ ตีพิมพ์ในนิตยสาร Life Magazine โปสเตอร์น้ันกลายเปน็ประวัติศาสตร์ขายได้ถึง 12 ล้านก๊อปปี้   และทรงผมน้ันได้มี
อิทธิพลต่อวงการแฟช่ันหลายคนต่างพากันทําผมทรงฟาร์ราห์กันอย่างแพร่หลาย

อีกผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงเปน็ตํานานน่ันคือการเปน็นักแสดงนําในซีร่ีส์เร่ือง “นางฟา้ชาร์ลี” (Charlie’s Angels) ในป ี1976 – 1980 รับบทเปน็ จิล 
มอนโรว์ ด้วยฝีมือการแสดงของเธอทําให้ได้รับรางวัลลูกโลกทองคําในป ี1976 สาขานักแสดงหญิงยอดเย่ียมจากซีร่ีส์ชุดน้ัน    หลังจากผ่านช่วง
ชีวิตการงานและชีวิตรักดุจนิยาย   เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ช่วงเช้าเวลาประมาณ 9 โมงเศษ เธอได้จากไปในวัย 62 ปด้ีวยโรคมะเร็ง นับเปน็
การปดิตํานานนางฟา้อย่างสมบูรณ์ เหลือไว้เพียงผลงานอันทรงคุณค่าอยู่ในความทรงจําของเราทุกคน 

วงจรชีวิตของธุรกิจน้ันมีข้ึน ย่อมมีลง สินค้าบางชนิดได้รับการยอมรับติดลมบน ในขณะท่ีสินค้าบางตัวเม่ือหมดวาระก็ต้องออกไปจากตลาด
ไม่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จะหมุนเวียนเปล่ียนไปตามความนิยมของตลาดเช่นไร แต่ส่ิงท่ีทรงคุณค่าเหนือการเวลาน่ันคือ “แบรนด์”  ท่ีจะอยู่ในความทรงจํา
ของผู้คนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าใด การสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์จึงเป็นเร่ืองสําคัญท่ีอาจช้ีเป็นช้ีตายให้กับความอยู่รอดของธุรกิจน้ันๆ 
เลยทีเดียว



Flashdance…What a feeling (1983)

เพลง What a feeling เปน็เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Flashdance ขับร้องและร่วมแต่งโดย ไอรีน คารา เอสคาเลรา (Irene Cara Escalera)
หรือท่ีรู้จักในวงการว่า “ไอรีน คารา” (Irene Cara)  ท้ังภาพยนตร์และเพลงต่างประสบความสําเร็จสูงสุดท้ัง 2 อย่าง  เปน็ต้นแบบของหนังเพลง
บวกการเต้นท่ีเปน็แรงบันดาลใจให้เกิดหนังเพลงบวกเต้นต่อมาอีกหลายเร่ืองในยุค 80  เพลง What a feeling มีเน้ือหาเก่ียวการเต้นซ่ึงเปน็เน้ือหา
หลักของภาพยนตร์  โดยอุปมาอุปไมยถึงนักเต้นในเร่ืองว่าจะสามารถควบคุมร่างกายและจังหวะในการเต้นอย่างไร เปรียบได้กับการควบคุมจังหวะ
ชีวิตของเธอ  เปน็เพลงท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวแสดงในภาพยนตร์เร่ืองน้ีได้ละเอียดชัดเจนดุจเปน็เน้ือเดียวกัน  ส่งผลให้เพลง What 
a feeling ข้ึนอันดับ 1 บนชาร์ตบิลบอร์ดนานถึง 6 สัปดาห์ และทําให้ไอรีน คาร่า ได้รับรางวัลเพลงด้ังเดิมยอดเย่ียมบนเวทีออสการ์เปน็คร้ังท่ี 2 
อีกด้วย

ธรรมชาติของสมองจะรับรู้ ตีความ และเข้าใจในภาพและเน้ือหาท่ีกระตุ้นเร้าอารมณ์มากกว่าข้อมูลตัวเลขทางสถิติ การเล่าเร่ืองอันทรงพลังท่ีเช่ือมโยง
เข้าถึงอารมณ์ของผู้คนได้จะสามารถเปล่ียนแปลงและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้เปน็ไปตามท่ีต้องการได้ Story Telling หรือการเล่าเร่ือง จึง
กลายเปน็เทคนิคสําคัญในการสร้างคอนเทนต์ท่ีจะนําพาแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจของกลุ่มเปา้หมายได้และน่ันจะช่วยให้แบรนด์และธุรกิจเติบโตได้อย่าง
เข้มแข็ง

Source - https://www.giorgiomoroder.com/music/flashdance/



Girl with a Pearl Earring
(Meisje met de parel, 1665)

ศิลปนิ:  โยฮันเนิส  เฟอร์เมร์
ขนาด: 44 x 39 ซม.
สถานท่ี:  พิพิธภัณฑ์เมาริตส์เฮยส์
ยุค: ยุคทองของเนเธอร์แลนด์
สร้างข้ึนในป:ี ค.ศ. 1665 (พ.ศ. 2208)
ประเภทงาน:  จิตรกรรมสีน้ํามัน

Girl with a Pearl Earring หรือ “สาวใส่ต่างหูมุก” เปน็หนึ่งในผลงานก้องโลกของ โยฮันเนิส เฟอร์เมร์ (Johannes Vermeer) จิตรกรชาวดัตช์
ท่ีมีชีวิตอยู่ในยุคทองของเนเธอร์แลนด์ ปจัจุบันต้ังอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมาริตส์เฮยส์ ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เฟอร์เมร์เขียนภาพ "สาวใส่
ต่างหูมุก" เสร็จในป ีค.ศ. 1665 ได้รับการขนานนามว่าเปน็"โมนาลิซาแห่งทางเหนือ" อย่างไรก็ตาม หญิงสาวในภาพไม่ได้มีตัวตนจริงๆ เปน็เพียงภาพ
หญิงสาวในอุดมคติท่ีสร้างข้ึนเพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวตามจินตนาการของศิลปนิ  อย่างไรก็ตามมีอยู่ 2 จุดท่ีเปน็ท่ีถกเถียงกันในกลุ่มนักวิชาการและ
นักประวัติศาสตร์ศิลป ์จุดแรกคือ ต่างหูมุกในภาพ เปน็ท่ีสงสัยกันว่าอาจไม่ใช่ต่างหูมุกจริงแต่เปน็โลหะมากกว่า เน่ืองจากมีขนาดและความแวววาว
มากเกินกว่าจะเปน็มุกจริง   อีกจุดหน่ึงคือ ผ้าโพกศีรษะสีน้ําเงินอันงดงามท่ีขับให้ใบหน้าหญิงสาวดูโดดเด่น เน่ืองจากสีเงินในยุคน้ันทําจากหิน 
“ลาพิส ลาซูลี” (Lapis Lazuli) เปน็หินแร่ท่ีมีราคาสูงมาก เพราะต้องนํามาจากภูเขาในอัฟกานิสถานเพียงแห่งเดียวในโลก แสดงให้เห็นว่าเฟอร์เมร์
ต้องลงทุนและใช้ความพยายามอย่างมากเพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปะอันย่ิงใหญ่เช่นน้ี 

การสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเทียบได้กับการสร้างผลงานศิลปะ เม่ือเราใส่ความต้ังใจลงลึกในทุกรายละเอียด ผนวกกับการใส่ความคิดสร้าง
สรรค์ใหม่ๆ ลงไป ก็จะสร้างมนต์เสน่ห์ให้แบรนด์น้ันมีความและแตกต่าง เปล่ียนของธรรมดาให้เปน็งานดีไซน์อันทรงคุณค่าได้เช่นกัน

Moonstruck (1987)

“Moonstruck” หรือช่ือไทย “พระจันทร์เปน็ใจ” เปน็ภาพยนตร์อเมริกันสุดโรแมนติคแห่งยุค ฉายคร้ังแรกวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. กวาดรางวัล
ออสการ์ในปน้ัีนมาหลายรางวัล  เนื้อหาของภาพยนตร์เล่าถึงรูปแบบความรักของคู่รักหลายคู่ในเร่ืองอันหลากหลายอารมณ์ ท้ังหวานซ้ึงและเศร้า
อาวรณ์ เน้ือหาบางส่วนมีความหม่ินเหม่ต่อศีลธรรม แต่ภาพยนตร์เร่ืองน้ีสามารถอธิบายประเด็นอันละเอียดอ่อนออกมาได้อย่างอย่างลุ่มลึกและ
งดงาม และหน่ึงในนักแสดงนําท่ีส่งให้ภาพยนตร์เร่ืองน้ีเปน็ท่ีโด่งดังต้องยกให้ “แชร์” (Cher) หรือช่ือเต็มว่า เฌอริลีน ซาร์กิเซียน (Cherilyn 
Sarkisian) ศิลปนิหญิงผู้มากความสามารถ เธอเปน็ท้ังนักร้อง, นักแสดง, นักแต่งเพลง, ผู้กํากับภาพยนตร์, ฯลฯ  เธอเปน็หนึ่งในศิลปนิผู้ทรง
อิทธิพลท้ังต่อวงการเพลงและแฟช่ัน  เปน็ศิลปนิหญิงเพียงคนเดียวท่ีติด Top 10 ในทุกทศวรรษ ต้ังแต่ยุค 80 จนถึงศตวรรษท่ี 21 และเปน็
หน่ึงในแรงบันดาลใจของศิลปนิยุคใหม่ๆ เร่ือยมา

การจะเร่ิมธุรกิจใดๆ ก็ตามมักจะยากเสมอในช่วงเร่ิมต้น ต้องทดลองทําอะไรใหม่ๆ ต้องค้นหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และนําเสนออย่างสร้างสรรค์
เพ่ือสร้างความแตกต่าง หลายคร้ังท่ีต้องลองผิดลองถูกจนกว่าจะเจอหนทางท่ีใช่  ระหว่างทางน้ีเองท่ีเราอาจค้นพบว่า ตัวเรามีความรู้รอบตัว
เพ่ิมมากข้ึน สามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน และเม่ือฝึกฝนจนชํานาญ จะสามารถทํางานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน และยังสามารถทําออก
มาได้ดีเสียด้วย ส่ิงน้ีไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่สามารถฝึกฝนได้ เจ้าของกิจการที่มี  Multitasking Skill สูง จะมีโอกาสในการบริหารทีมงานและนําพาธุรกิจ
ให้ประสบความสําเร็จได้มากย่ิงข้ึน

Source - https://www.thesassypodcast.com/blog/watch-it/moonstruck



The Thinker
(Le Penseur, 1904)

ศิลปนิ: โอกุสต์ รอแด็ง
ขนาด: 189 x 98 x 140 ซม.
สถานท่ี: พิพิธภัณฑ์รอแด็ง, ปารีส
ยุค: ศิลปะสัจนิยม
สร้างข้ึนในป:ี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447)
ประเภทงาน: ประติมากรรมสําริด

The Thinker หรือ “คนครุ่นคิด” เดิมช่ือว่า The Poet หรือ “นักกวี” เปน็ผลงานประติมากรรมช้ันครูของรอแด็งท่ีได้รับการว่าจ้างโดยพิพิธภัณฑ์
มัณฑนศิลป ์(Musée des Arts Décoratifs) ในกรุงปารีสเพ่ือใช้เปน็รูปปั้ นสําหรับประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ รอแด็งได้รับแรงบันดาลใจจากมหากาพย์
เร่ือง The Divine Comedy of Dante Alighieri (ไตรภูมิดันเต) เปน็กวีนิพนธ์ท่ีกล่าวถึงปรัชญาของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิคในยุคกลาง 
ว่าด้วยการเดินทางผ่าน “นรกภูมิ” (Inferno), “แดนชําระ” (Purgatorio), และ “สรวงสวรรค์” (Paradio)  ท่ีประพันธ์โดย ดันเต อาลีกีเอรี กวี
คนสําคัญของฟลอเรนซ์ และต้ังช่ือประตูน้ีว่า “ประตูนรก” ประติมากรรมแต่ละช้ินเปน็ตัวแทนของตัวละครจากมหากาพย์เร่ืองน้ี  เดิม “คนครุ่นคิด” 
ต้ัังใจจะให้เปน็ตัวแทนของ ดันเต อาลีกีเอรี ท่ีน่ังอยู่หน้า “ประตูนรก” (The Gate of Hell) กําลังครุ่นคิดถึงชะตาของผู้ท่ีอยู่ข้างใต้ รอแด็งต้ังใจให้
ประติมากรรมช้ินน้ีเป็นรูปเปลือยเพราะต้องการสร้างผลงานท่ีเน้นลักษณะทางกายภาพของความเป็นชายชาตรีผู้แข็งแกร่งเช่นเดียวกับผลงานของ 
มีเกลันเจโล แสดงถึงความสามารถช้ันเลิศของรอแด็งท้ังในด้านสติปญัญาอันชาญฉลาดและความสามารถทางกวีนิพนธ์ไปพร้อมกัน

ความรอบรู้ในศาสตร์หลายแขนงคุณลักษณะหน่ึงของผู้ประกอบการท่ีดี แต่การประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่าง พอเหมาะพอดี และให้ผล
ลัพธ์อันงดงามได้น้ัน ต้องผ่านกระบวนการคิด และฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองจนเกิดความชํานาญเฉพาะตัว และน่ันคือคุณสมบัติของผู้ท่ีจะสร้างธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งได้

Vanity Fair (1983)

นิตยสาร Vanity Fair เปน็นิตยสารรายเดือนช่ือดังระดับโลก นําเสนอเน้ือหาเก่ียวกับสังคม, วัฒนธรรม, การเมือง, และแฟช่ัน เร่ิมตีพิมพ์คร้ังแรก
ในป ี1913 เป็นนิตยสารท่ีมีอิทธิพลทางความคิดและสร้างกระแสสังคมได้อย่างแพร่หลาย เปน็หน่ึงในนิตยสารท่ีรู้จักกันดีว่ามีภาพถ่ายบุคคล (Portrait) 
ท่ีมีเร่ืองราว มีชีวิตชีวา และมีเสน่ห์ สะกดสายตาผู้อ่านได้อย่างน่าตะลึง  และผลงานภาพปกท่ีสะกดทุกสายตาผู้อ่านได้น้ัน มาจากฝีมือช่างภาพมือฉมัง
ท่ีช่ือ แอนนี เลโบวิตช์ (Annie Leibovitz) ช่างภาพแนวพอร์เทรต (Portrait) ชาวสหรัฐฯ ท่ีฝากผลงานภาพถ่ายของศิลปนิ นักการเมือง และคน
ดังแห่งยุคไว้มากมาย  เธอเร่ิมต้นวงการด้วยการเปน็ช่างภาพให้กับนิตยสารแนวร็อค Rolling Stone เม่ือป ีค.ศ. 1970 ต้ังแต่ยังเปน็นักศึกษาอยู่ท่ี 
San Francisco Art Institute ในช่วงนั้นเธอได้พัฒนาเทคนิคต่างๆ และสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานของตนเองอย่างต่อเน่ือง กระท่ังในป ีค.ศ. 1983 
เธอได้ย้ายมาร่วมงานกับนิตยสาร Vanity Fair และทําให้กลายเปน็นิตยสายแถวหน้าท่ีสร้างกระแสให้วงการอย่างมาก ด้วยผลงานท่ีโดดเด่น และ
มุมมองการถ่ายภาพท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์และเร่ืองราวผ่านเลนส์ได้อย่างยากท่ีจะเลียนแบบทําให้เธอคว้ารางวัล MOCA Award คร้ังท่ี 7 ในป ี
จาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งลอสแอนเจลิส หรือ MOCA Los Angeles ได้สําเร็จ  ปจัจุบันเธออายุ 72 ป ี และยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจไป
สู่ช่างภาพรุ่นหลังผ่านผลงานภาพถ่ายของเธอเสมอมา

มุมมองท่ีแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างเอกลักษณ์ (Uniqueness) ให้เปน็ท่ีจดจําในตลาดได้ง่ายกว่าแบรนด์ท่ีไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง  
และจะเปน็ส่ิงท่ีลูกค้าจะพูดถึงคุณไปตลอด และเอกลักษณ์ของแบรนด์ท่ีเข้มแข็งจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และยังส่งเสริมธุรกิจให้ถีงเปา้
หมายอย่างม่ันคง

Source - https://www.pinterest.co.uk/pin/290060032221557601/



Pulp Fiction

“Pulp Fiction” หรือชื่อไทย “ชีพจรเกินเดือด” เปน็ภาพยนตร์แนว
อาชญากรรมท่ีมีบทภาพยนตร์แหวกแนว สามารถเล่าเร่ืองราว 3 
เส้นเร่ืองท่ีดูเหมือนจะไม่เก่ียวกัน แต่สามารถนํามาเช่ือมโยงกันได้
อย่างคาดไม่ถึง  เปน็อีกหนึ่งผลงานกํากับสุดคลาสสิคโดยเควนติน 
แทแรนติโน ท่ีส่งให้เขาก้าวสู่ตําแหน่งผู้กํากับแถวหน้าของฮอลลีวูด 
และคว้ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเย่ียมได้สําเร็จ

เควนติน เจอโรม แทแรนติโน (Quentin Jerome Tarantino) 
เปน็ท้ังผู้กํากับภาพยนตร์ นักเขียนบท ผู้อํานวยการสร้าง ผู้กํากับ
ภาพ และนักแสดงชาวอเมริกัน  ต้ังแต่เด็ก เขามีความหลงใหลใน
ภาพยนตร์มากจนเลือกทํางานในร้านวิดีโอถึง 5 ปเีพ่ือท่ีจะได้ดูหนัง
ทุกวัน  เขาดูหนังเยอะมากจนเกิดแรงบันดาลใจให้เร่ิมเขียนบท
ภาพยนตร์ในช่วงเวลาว่างจากการทํางาน ภาพยนตร์เร่ืองแรกท่ี
สร้างช่ือให้เขาคือ Reservoir Dogs (1992) ได้รับเสียงชื่นชมจาก
เทศกาลหนังซันแดนซ์ในด้านความรุนแรงและบ้าระหํ่าซ่ึงต่อมากลาย
เปน็ลายเซ็นในผลงานของเควนตินจนปจัจุบัน  2 ปต่ีอมา เขาได้
ตอกย้ําความสําเร็จด้วยภาพยนตร์ Pulp Fiction (1994) ท่ีสร้าง
รายได้กว่า 200 ล้านเหรียญท่ัวโลก และได้กลายเปน็ผู้กํากันบท่ีทรง
อิทธิพลในฮอลลีวูดท่ีมีอายุน้อยมากคนหน่ึง

คนท่ีทํางานใดๆ ด้วยความหลงใหล มักจะทุ่มเท และใส่ใจในทุกราย
ละเอียด สามารถเค้นพลังออกมาได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย และ
จะแสดงออกมาอย่างชัดเจนจนลูกค้ารับรู้และเช่ือเช่นเดียวกับท่ี
เราเช่ือ และน่ันจะสร้างการยอมรับและความประทับใจต่อแบรนด์
น้ันได้ การทําส่ิงใดด้วยความรัก ความลุ่มหลงและทุ่มเทมากพอจะ
เปน็พลังผลักดันให้เราก้าวข้ามอุปสรรคและความยากลําบากได้อย่าง
ไม่ย่อท้อจนกว่าจะได้ลิ้มรสหอมหวานของความสําเร็จในท้ายที่สุด

Source - https://www.imdb.com/title/tt0110912/
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