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เขียนจดหมายถึงเราได้ที่ EMAIL : CyclingplusThailand@Postintermedia.com 
  facebook.com/CyclingPlusThailand     @cyclingplusthailand 

คุณผู้อ่านสามารถเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุย-ติชม ได้ที่ cyclingplusthailand@postintermedia.com  
หรือเฟซบุ๊ก : Cycling Plus Thailand

OCTOBER

หมวก รองเท้านี่กลิ่นตลบอบอวล
เลยครับ ร้องไห้หนักมาก คือ
ถ้าไม่ลำาบากก็อยากให้ Cycling 
Plus ลองทำาคอลัมน์แนะนำาการ
ดูแลรักษาและทำาความสะอาด
อุปกรณ์พวกนี้หน่อยครับ ถือว่า
สงสารผู้ชายตาดำาๆ อย่างผม
ขอบคุณมากครับ 
Squirtle  
 
 เรื่องกลิ่นนี่เป็นปัญหาใหญ่สำาหรับ

คนเล่นกีฬาทุกคนจริงๆ ครับ สิ่งที่

คุณทำาได้ง่ายที่สุดคือทำาความสะอาด

ทันที ถ้าเป็นเสื้อผ้าก็อาจรีบแช่ผง

ซักฟอกเลย หรือถ้ายังไม่มีเวลา ก็

ควรแขวนผึ่งให้แห้งเพื่อป้องกันการ

เกิดเชื้อราได้ ส่วนวิธีการดูแลอื่นๆ ไว้

ถ้ามีโอกาสจะมานำาเสนอโดยละเอียด

นะครับ 

 

เรียนทีมงานหนังสือ 
Cycling Plus 

ปัจจุบัน มีสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ
จักรยานให้คนอ่านฟรีมากมาย 
แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังคงชอบ
อ่านนิตยสารอยู่ ผมก็เป็นหนึ่ง
ในจำานวนคนเหล่านั้น การจะซื้อ
นิตยสารสักเล่ม ผมต้องเลือก
ที่คุ้มค่า คุ้มราคาจริงๆ Cycling 
Plus ตอบโจทย์ได้เลย ทั้งเนื้อหา
ที่มีประโยชน์ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 
ภาพจักรยานและอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ดูสวยงาม กิจกรรมที่น่าสนใจ
ในแต่ละเดือน โดยรวมผมถือว่า

โอเคแล้ว แต่ขอให้ปรับปรุงขนาด
ตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น มีบทความ
บางหน้า สีของตัวอักษรกลืนหาย
ไปกับสีพื้นหลัง ทำาให้อ่านยาก 
ขอให้ทีมงานสร้างสรรค์ผลงานดีๆ 
ต่อไปครับ        
ด้วยความนับถือ 
สุนทร ปานกำาเหนิด 
 
 ขอบคุณมากครับสำาหรับคำาชม

ครับ ดีใจที่ Cycling Plus สามารถ

ตอบโจทย์คุณสุนทรได้ เราเองก็

พยายามนำาเสนอเนื้อเรื่องที่หลาก

หลายเพื่อให้ครบทุกด้านเกี่ยวกับ

จักรยานเท่าที่ทำาได้ ในส่วนของเรื่องที่

อยากให้แก้ไขนั้น เราจะขอนำาไป

ปรับปรุงต่อครับ ขอบคุณอีกครั้ง

ครับ 

 

จดหมายถึงนิตยสาร 
Cycling Plus ค่ะ

เมื่อ 2 ปีก่อน น้ำาหนักดิฉันหลัง 
คลอดอยู่ที่ประมาณ 85 กิโลกรัม 
ตอนที่ท้องอยู่ก็ไม่ได้สนใจรูป
ร่างหรอกค่ะ เพิ่งจะมาตระหนัก
ได้เอาตอนที่มีน้องแล้วว่าไม่ได้
ละ เราจะปล่อยให้อ้วนขึ้นแบบ
นี้ไปเรื่อยๆ ไม่ได้ เลยลองหาวิธี
ต่างๆ นานา จากอินเทอร์เน็ต
บ้าง เพื่อนๆ คนรู้จักแนะนำาบ้าง 
ก็ได้มาจบที่วิ่ง และจักรยาน
ค่ะ (คุณสามีอยากซื้อให้ก็จัดไป) 
ออกกำาลังกายควบคู่กับการคุม
อาหารไปเรื่อยๆ จนตอนนี้เหลือ 
68 กิโลกรัมแล้วค่า ก็อยากจะให้
สาวๆ หันมาออกกำาลังกายกัน
เยอะๆ ค่ะ มีดีต่อร่างกาย 

เราจริงๆ 
พิสุดา  
 
 สุดยอดเลยครับคุณพิสุดา การ

ลดน้ำาหนักด้วยการออกกำาลังกาย

และคุมอาหารแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีกับ

ร่างกายมาก ผมว่าดีกว่าใช้ยา

แน่นอน เพราะนอกจากน้ำาหนักลด

แล้ว ยังได้สุขภาพที่ดีตามมาด้วย  

นับเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับผู้มีปัญหา

เกี่ยวกับน้ำาหนักให้กับคนอื่นได้ดี 

ทีเดียวครับ 

 

สวัสดีทีมงาน Cycling Plus 
Thailand ครับ

ผมได้เป็นสมาชิกของนิตยสาร 
เพราะเนื้อหาและเกร็ดเล็กน้อย
ที่คอยเอามาแนะนำา สำาหรับ
พัฒนาการปั่น และคิดว่าเนื้อหา
การโฆษณาสินค้าจะมากไปไหม 
เพราะแทบจะหน้าเว้นหน้าเลย 
ทำาให้เหมือนซื้อนิตยสารมาเพื่อ
อ่านโฆษณา ส่วนเนื้อหาที่สำาคัญ
ก็เหลือพื้นที่น้อย จนอาจจะไม่
สามารถอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจได้
ละเอียด อยากให้ทีมงานมีพื้นที่
เนื้อหาและทริกที่เป็นประโยชน์ให้
ผู้อ่านมากๆ ขอบคุณครับ 
ฐิติวัชร์ ศรีธนาชินภาค 
 
 ขอบคุณสำาหรับคำาติ-ชมครับ ผม

เองก็พยายามสร้างสมดุลระหว่าง

เนื้อหาและโฆษณาอยู่ตลอดเวลา 

เพราะทั้งผู้อ่านและผู้ซื้อโฆษณาต่าง

สำาคัญกับเราในฐานะผู้ผลิตนิตยสาร

ทั้งคู่ ยังไงผมจะนำาคำาแนะนำานี้ไป

ปรับปรุงนะครับ ขอบคุณครับ

ถึงทีมงานนิตยสารทุกท่าน
ช่วงนี้ฝนตกหนักเกือบ 

ทุกวัน ทำาให้ผมไม่ค่อยกล้า 
เอาจักรยานไปปั่นที่ไหนมาก 
นัก พอดีเห็นตามเฟซบุ๊ก มีคน 
ปั่นเทรนเนอร์อยู่กับบ้าน ก็รู้สึก
สนใจขึ้นมา เลยพยายามหา
ข้อมูล ผมจำาได้ว่า เคยอ่าน Cy-
cling Plus แล้วมีคอลัมน์ที่แนะนำา
อุปกรณ์จักรยาน แล้วมีแนะนำา
เทรนเนอร์ด้วย เรียกได้ว่า ได้เริ่ม
ต้นเพราะเนื้อหาของ Cycling Plus 
เลยครับ ตอนนี้ปั่นเทรนเนอร์อยู่
กับบ้านก็เพลินๆ ดีครับ แก้ขัด
ไปก่อน ได้แต่หวังให้หน้าฝนผ่าน
ไปเร็วๆ จะได้ออกไปปั่นข้างนอก
เสียที 
OH HO 
 
 เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับ อย่าให้

ฝนมาหยุดความฟิตของคุณได้ ถ้า

ช่วงนี้ คุณหันมาปั่นเทรนเนอร์มากขึ้น 

ผมขอแนะนำาบทความเกี่ยวกับการฝึก

ปั่นเทรนเนอร์ในฉบับเดือนกันยายน 

ลองฝึกตามคำาแนะนำา เชื่อว่าถึงไม่ได้

ออกไปปั่นนอกบ้าน คุณก็ฟิตได้ไม่แพ้

กันแน่นอนครับ 
 

สวัสดีครับทีมงาน Cycling 
Plus ครับ

ผมมีเรื่องจะขอคำาปรึกษาหน่อย
ครับ คือผมเป็นคนที่ค่อนข้าง
มีกลิ่นตัวพอสมควร ทีนี้เวลา
ไปปั่นจักรยานทีไร พวกชุดปั่น 
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หมวก รองเท้านี่กลิ่นตลบอบอวล
เลยครับ ร้องไห้หนักมาก คือ
ถ้าไม่ลำาบากก็อยากให้ Cycling 
Plus ลองทำาคอลัมน์แนะนำาการ
ดูแลรักษาและทำาความสะอาด
อุปกรณ์พวกนี้หน่อยครับ ถือว่า
สงสารผู้ชายตาดำาๆ อย่างผม
ขอบคุณมากครับ 
Squirtle  
 
 เรื่องกลิ่นนี่เป็นปัญหาใหญ่สำาหรับ

คนเล่นกีฬาทุกคนจริงๆ ครับ สิ่งที่

คุณทำาได้ง่ายที่สุดคือทำาความสะอาด

ทันที ถ้าเป็นเสื้อผ้าก็อาจรีบแช่ผง

ซักฟอกเลย หรือถ้ายังไม่มีเวลา ก็

ควรแขวนผึ่งให้แห้งเพื่อป้องกันการ

เกิดเชื้อราได้ ส่วนวิธีการดูแลอื่นๆ ไว้

ถ้ามีโอกาสจะมานำาเสนอโดยละเอียด

นะครับ 

 

เรียนทีมงานหนังสือ 
Cycling Plus 

ปัจจุบัน มีสื่อออนไลน์เกี่ยวกับ
จักรยานให้คนอ่านฟรีมากมาย 
แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังคงชอบ
อ่านนิตยสารอยู่ ผมก็เป็นหนึ่ง
ในจำานวนคนเหล่านั้น การจะซื้อ
นิตยสารสักเล่ม ผมต้องเลือก
ที่คุ้มค่า คุ้มราคาจริงๆ Cycling 
Plus ตอบโจทย์ได้เลย ทั้งเนื้อหา
ที่มีประโยชน์ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 
ภาพจักรยานและอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ดูสวยงาม กิจกรรมที่น่าสนใจ
ในแต่ละเดือน โดยรวมผมถือว่า

โอเคแล้ว แต่ขอให้ปรับปรุงขนาด
ตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น มีบทความ
บางหน้า สีของตัวอักษรกลืนหาย
ไปกับสีพื้นหลัง ทำาให้อ่านยาก 
ขอให้ทีมงานสร้างสรรค์ผลงานดีๆ 
ต่อไปครับ        
ด้วยความนับถือ 
สุนทร ปานกำาเหนิด 
 
 ขอบคุณมากครับสำาหรับคำาชม

ครับ ดีใจที่ Cycling Plus สามารถ

ตอบโจทย์คุณสุนทรได้ เราเองก็

พยายามนำาเสนอเนื้อเรื่องที่หลาก

หลายเพื่อให้ครบทุกด้านเกี่ยวกับ

จักรยานเท่าที่ทำาได้ ในส่วนของเรื่องที่

อยากให้แก้ไขนั้น เราจะขอนำาไป

ปรับปรุงต่อครับ ขอบคุณอีกครั้ง

ครับ 

 

จดหมายถึงนิตยสาร 
Cycling Plus ค่ะ

เมื่อ 2 ปีก่อน น้ำาหนักดิฉันหลัง 
คลอดอยู่ที่ประมาณ 85 กิโลกรัม 
ตอนที่ท้องอยู่ก็ไม่ได้สนใจรูป
ร่างหรอกค่ะ เพิ่งจะมาตระหนัก
ได้เอาตอนที่มีน้องแล้วว่าไม่ได้
ละ เราจะปล่อยให้อ้วนขึ้นแบบ
นี้ไปเรื่อยๆ ไม่ได้ เลยลองหาวิธี
ต่างๆ นานา จากอินเทอร์เน็ต
บ้าง เพื่อนๆ คนรู้จักแนะนำาบ้าง 
ก็ได้มาจบที่วิ่ง และจักรยาน
ค่ะ (คุณสามีอยากซื้อให้ก็จัดไป) 
ออกกำาลังกายควบคู่กับการคุม
อาหารไปเรื่อยๆ จนตอนนี้เหลือ 
68 กิโลกรัมแล้วค่า ก็อยากจะให้
สาวๆ หันมาออกกำาลังกายกัน
เยอะๆ ค่ะ มีดีต่อร่างกาย 

เราจริงๆ 
พิสุดา  
 
 สุดยอดเลยครับคุณพิสุดา การ

ลดน้ำาหนักด้วยการออกกำาลังกาย

และคุมอาหารแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีกับ

ร่างกายมาก ผมว่าดีกว่าใช้ยา

แน่นอน เพราะนอกจากน้ำาหนักลด

แล้ว ยังได้สุขภาพที่ดีตามมาด้วย  

นับเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับผู้มีปัญหา

เกี่ยวกับน้ำาหนักให้กับคนอื่นได้ดี 

ทีเดียวครับ 

 

สวัสดีทีมงาน Cycling Plus 
Thailand ครับ

ผมได้เป็นสมาชิกของนิตยสาร 
เพราะเนื้อหาและเกร็ดเล็กน้อย
ที่คอยเอามาแนะนำา สำาหรับ
พัฒนาการปั่น และคิดว่าเนื้อหา
การโฆษณาสินค้าจะมากไปไหม 
เพราะแทบจะหน้าเว้นหน้าเลย 
ทำาให้เหมือนซื้อนิตยสารมาเพื่อ
อ่านโฆษณา ส่วนเนื้อหาที่สำาคัญ
ก็เหลือพื้นที่น้อย จนอาจจะไม่
สามารถอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจได้
ละเอียด อยากให้ทีมงานมีพื้นที่
เนื้อหาและทริกที่เป็นประโยชน์ให้
ผู้อ่านมากๆ ขอบคุณครับ 
ฐิติวัชร์ ศรีธนาชินภาค 
 
 ขอบคุณสำาหรับคำาติ-ชมครับ ผม

เองก็พยายามสร้างสมดุลระหว่าง

เนื้อหาและโฆษณาอยู่ตลอดเวลา 

เพราะทั้งผู้อ่านและผู้ซื้อโฆษณาต่าง

สำาคัญกับเราในฐานะผู้ผลิตนิตยสาร

ทั้งคู่ ยังไงผมจะนำาคำาแนะนำานี้ไป

ปรับปรุงนะครับ ขอบคุณครับ

ถึงทีมงานนิตยสารทุกท่าน
ช่วงนี้ฝนตกหนักเกือบ 

ทุกวัน ทำาให้ผมไม่ค่อยกล้า 
เอาจักรยานไปปั่นที่ไหนมาก 
นัก พอดีเห็นตามเฟซบุ๊ก มีคน 
ปั่นเทรนเนอร์อยู่กับบ้าน ก็รู้สึก
สนใจขึ้นมา เลยพยายามหา
ข้อมูล ผมจำาได้ว่า เคยอ่าน Cy-
cling Plus แล้วมีคอลัมน์ที่แนะนำา
อุปกรณ์จักรยาน แล้วมีแนะนำา
เทรนเนอร์ด้วย เรียกได้ว่า ได้เริ่ม
ต้นเพราะเนื้อหาของ Cycling Plus 
เลยครับ ตอนนี้ปั่นเทรนเนอร์อยู่
กับบ้านก็เพลินๆ ดีครับ แก้ขัด
ไปก่อน ได้แต่หวังให้หน้าฝนผ่าน
ไปเร็วๆ จะได้ออกไปปั่นข้างนอก
เสียที 
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 เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับ อย่าให้

ฝนมาหยุดความฟิตของคุณได้ ถ้า

ช่วงนี้ คุณหันมาปั่นเทรนเนอร์มากขึ้น 

ผมขอแนะนำาบทความเกี่ยวกับการฝึก

ปั่นเทรนเนอร์ในฉบับเดือนกันยายน 

ลองฝึกตามคำาแนะนำา เชื่อว่าถึงไม่ได้

ออกไปปั่นนอกบ้าน คุณก็ฟิตได้ไม่แพ้

กันแน่นอนครับ 
 

สวัสดีครับทีมงาน Cycling 
Plus ครับ

ผมมีเรื่องจะขอคำาปรึกษาหน่อย
ครับ คือผมเป็นคนที่ค่อนข้าง
มีกลิ่นตัวพอสมควร ทีนี้เวลา
ไปปั่นจักรยานทีไร พวกชุดปั่น 
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the verdict

โลโก้รูปสะพาน
เฮนเนพิน อเวนิว 

สัญลักษณ์ของเมือง 
มินนีแอโพลิส

 
  
 

แม้ว่าจะประกอบ
ด้วยท่อเฟรมรูป

ทรงเพรียวบาง บวกกับ
ตะเกียบเหล็กผอมเพรียว 
แต่ Macho Man ก็
เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่ง

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Macho Man 
ตกแต่งท�าสีอย่าง

สวยงาม มาพร้อมกับ 
หูยึดบังโคลนทั้งด้านหน้า
และด้านหลัง และรองรับ
ยางขนาดใหญ่ได้

ปั่นสนุกและใช้งานได้อเนกประสงค์
แต่ความสติฟฟ์ของรถบวกกับราคา

อาจท�าให้หลายคนต้องถอดใจ   
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ต่อยอดธุรกจิของครอบครวั
“ก่อนหน้าน้ันคุณแม่เปิดร้านขายจักรยาน

อยู่ที่รามอินทรา ชื่อร้าน กม. 8 เป็นร้านเก่าแก่
ที่คนแถวนั้นรู้จักกันดี ส่วนใหญ่จะขายจักรยาน
ทั่วไป พวกจักรยานแม่บ้าน LA จักรยานเด็ก 
จกัรยานพบั รวมถงึอะไหล่และอปุกรณ์จกัรยาน
ต่างๆ ด้วยความที่เราเติบโตมากับธุรกิจนี้   
และเป็นคนท่ีชอบปั่นจักรยานอยู่แล้ว แต่ไม่ได้
จรงิจงัถงึขัน้ลงแข่งขนัรายการใหญ่ ชอบจัดทรปิ
ป่ันสนกุๆ กบัเพือ่นๆ ในทมีมากกว่า พอเรยีนจบ
กถ็อืโอกาสต่อยอดธรุกจินีเ้ลย โดยเปิดร้านแรก
ที่เป็นของเราเองชื่อ Free Life Sport ก็เริ่มไป
รับจักรยานจากแบรนด์ใหญ่ๆ มาขาย ทั้ง
จกัรยานฟิกซ์เกยีร์ จกัรยานเสอืหมอบ จกัรยาน
เสือภเูขา รวมถงึขายพวกอปุกรณ์ อะไหล่ และมี
เซอร์วสิด้วย หลงัจากเปิดไปได้ไม่นาน ผลตอบรับ
ค่อนข้างดี เพราะอย่างที่รู ้ว่ากระแสจักรยาน  
มาแรง หลายคนหนัมาป่ันจกัรยานมากขึน้ เมือ่
เริ่มปั่นก็เริ่มสนใจพวกอุปกรณ์ อยากอัพเกรด
ฟังก์ชัน่ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา จงึท�าให้ลกูค้าเข้า
ร้านมากขึ้น ธุรกิจของเราก็เติบโตตามไปด้วย”

Red Baron Cycling ผู้น�ำเข้ำแบรนด์
จกัรยำนไตรกฬีำชัน้น�ำ

“เมื่อร้านแรกเริ่มไปได้สวย เราจึงตัดสินใจ
เปิดร้าน Red Baron Cycling ขึ้น เป็นร้านที่
น�าเข้าจักรยานแบรนด์ดังอย่าง Felt, Cinelli 
และ Masi มีทั้งขายส่งและขายปลีก ร้านนี้เรา
เปิดมาเพื่อน�าเข้าอย่างเดียว เน้นโชว์ที่หน้าร้าน
เฉยๆ ไม่ได้เน้นขาย แต่ถ้าลูกค้าอยากซื้อ       

ก็สามารถสั่งและเอาของไปได้เลย เรามีอะไหล่
ให้ครบ ลูกค้าของร้านนี้มีท้ังลูกค้ากลุ่มเดิม  
และกลุ่มใหม่ แต่ส่วนใหญ่ที่มาเป็นลูกค้าเก่า
ของร้าน Free Life Sport เพราะที่ร้านนั้น     
คนแน่นตลอดเวลา ที่นี่มีความเป็นส่วนตัว
มากกว่า จริงๆ ลูกค้าสามารถเข้าไปดูของได้ 
ทั้ง 2 ร้าน ถ้าอกีร้านไม่มขีองกส็ามารถดงึของ 
อกีร้านมาใช้ได้ เรามเีซอร์วสิให้ทัง้ 2 ทีเ่ลย ตอนนี้
เปิดมายังไม่ถึงปี แต่ผลตอบรับท่ีได้ดีมากๆ    
มีลูกค้าหลายระดับ ท้ังนักปั่นหน้าใหม่ นักปั่น
มือสมัครเล่น ไปจนถึงมืออาชีพ ถือเป็นการ   
ยกระดบัให้กบัธรุกจิ ช่วยท�าให้คนรูจ้กัเรามากขึน้

นอกจากร้านนี ้เรายงัมชีอ็ปทีเ่กีย่วกบัไตรกฬีา
ชื่อร้าน TRI Transit มีทั้งอุปกรณ์กีฬาที่เกี่ยวกับ
วิง่ ว่ายน�า้ ป่ันจกัรยาน ให้บรกิารลกูค้าอกีด้วย”

ท�ำธรุกจิจกัรยำนต้องอย่ำหยดุนิง่
“หลังจากเปิดร้านจักรยานเป็นของตัวเอง 

ท�าให้มีเวลาปั่นจักรยานน้อยลง แต่เราก็ไม่เคย
หยดุนิง่ทีจ่ะอพัเดตความเคลือ่นไหวของวงการนี้
คอยศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัพวกเทรนด์และย่ีห้อ
ของจกัรยานอยูเ่สมอ  เพือ่เอาไว้เป็นข้อมลูส�าหรบั
ให้ค�าแนะน�ากับลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และท่ีส�าคัญเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า
ท่ีมาใช้บรกิารว่าจะได้สนิค้าท่ีดมีคีณุภาพกลบัไป
บางคนสงสยัว่าท�าไมเรามาท�าร้านจกัรยาน น่าจะ
ท�าธรุกจิอะไรทีเ่หมาะกบัผูห้ญงิมากกว่า อย่างที่
บอกว่าเป็นความชอบส่วนตัว และเป็นความ
ท้าทายอย่างหนึง่ เรามองว่าสงัคมจกัรยาน หรอื
สงัคมนกัป่ัน เขามคีวามเป็นมติร เวลาออกทรปิ

แต่ละครั้งได้เจอคนมากมาย ได้ทั้งเพื่อน 
ประสบการณ์ และสุขภาพ การท�าร้านจักรยาน
ก็เช่นเดียวกัน เราได้เจอลูกค้าที่หลากหลาย    
มคีวามชืน่ชอบในสิง่เดยีวกนั คยุกนัถกูคอรู้เรือ่ง 
เป็นอะไรที่สนุก เรามองว่าการใช้ชีวิตก็เหมือน
การปั่นจักรยาน ไม่ว่าจะท�าธุรกิจ หรือท�าอะไร 
เราก็ต้องมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาตวัเอง เพือ่ให้ก้าวไป
ข้างหน้า ตราบใดทีเ่ราไม่ท้อ ยังไม่ยอมหยุดป่ัน 
วงล้อของมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้เร่ือยๆ 
ธรุกจิของเรากส็ามารถเตบิโตไปได้เรือ่ยๆ เช่นกนั”

Bestbike.com ตลำดจกัรยำนออนไลน์
แบบครบวงจร

“ล่าสุดเรามีหน้าร้านที่เป็นของเว็บไซต์ 
Bestbike.com ที่ก�าลังท�าอยู่ ถ้าลูกค้าอยาก
ทดลองหรอือยากเหน็สนิค้าก็เข้ามาดทูีร้่านก่อนได้ 
ส�าหรับ Bestbike.com ถือเป็นตลาดจักรยาน
ออนไลน์แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย
เลยก็ว่าได้ เรามีโอกาสรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เป็น
ลูกค้าของเรามาก่อน แล้วเขาท�างานบริษัท     
ท่ีเก่ียวกับการเขียนเว็บชื่อ iGetWeb ก็เลย
แนะน�าให้ลองมาเปิดเวบ็นีด้ ูเพราะก่อนหน้านัน้
เราได้ฝากสนิค้าของเราลงขายในเวบ็อ่ืนมาก่อน
กพ็บว่ามปัีญหาหลายอย่าง บวกกับเวบ็ไซต์ กม.8  
ทีเ่รามอียู่แล้ว เร่ิมมยีอดขายในเวบ็ต่อวนัเยอะขึน้
เราก็เลยอยากแยกออกมาท�าเป็นเว็บนี้ 

จรงิๆ ตอนนีถ้้าค้นหาค�าว่าเวบ็ขายจกัรยาน   
ร้านแรกที่ขึ้นมาจะเป็น กม.8 แต่ค่อนข้างเลือก
สินค้ายากเพราะเป็นเว็บส�าเร็จรูป ไม่สามารถ
ท�าอะไรได้เยอะ แต่เวบ็นีเ้ราสามารถปรบัเปลีย่น
รปูแบบต่างๆ ได้ ลกูค้าสามารถเลอืกดแูละสัง่ซือ้
สนิค้าได้ง่ายขึน้ สนิค้าส่งภายใน 3 วนั ทีส่�าคญั
มจีกัรยานทกุแบรนด์ให้เลอืก อปุกรณ์และอะไหล่
ครบครนั ตอบโจทย์ทกุความต้องการของลกูค้า 
โดยเฉพาะคนทีไ่ม่ค่อยมเีวลา แต่อยากได้สนิค้าเร็ว
แค่คลกิเข้ามาใน Bestbike.com จะเจอทกุอย่าง
ที่ต้องการ”

Bangkok Bike 2016 เปิดตวัจกัรยำน
น�ำเข้ำ Felt

“เรว็ๆ นี ้จะมงีาน International Bangkok 
Bike 2016 จะจัดขึ้นในวันที่ 6-9 ตุลาคม 2559 
ทีเ่มอืงทองธาน ีร้านของเรากไ็ปออกบธูเหมอืนเดมิ
ทุกปี แต่ปีนี้จะมีความพิเศษตรงที่เราจะเปิดตัว
จักรยานไตรกีฬาน�าเข้าอย่าง Felt ซึ่งเป็น
แบรนด์ที่เราอยากจะโปรโมตและท�าการตลาด
อยู ่โดยตัง้เป้าไว้ว่าจะท�าให้เป็น Felt ไทยแลนด์
ไปเลย งานเปิดตัวจะมีขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม  
วันนั้นจะมีรถจักรยานที่เป็นขาจานซ้ายมาโชว์
เป็นเจ้าแรกและมนัีกป่ันกับทมีผูบ้ริหารจาก Felt 
ของอเมริกามาด้วย ส�าหรับใครที่รักจักรยาน  
ไม่ควรพลาดงานนี้ เพราะนอกจากจะได้เห็น
จักรยานที่เป็นโมเดลของปี 2017 แล้ว ยังได้
เลือกซ้ือสินค้าและอุปกรณ์จักรยานจากร้านค้า
ต่างๆ ที่น�ามาออกบูธอีกด้วย”

BIKE IS MY PASSION
ด้วยควำมทีช่ืน่ชอบในกำรป่ันจกัรยำน บวกกบัครอบครวัมธีรุกจิร้ำนจกัรยำนอยูแ่ล้ว 
จงึท�ำให้สำวนกัป่ันอย่ำง “คณุศปิระภำ ไร่พทุธำ หรอืคณุแม้ว” ผนัตวัเองมำสำนต่อ
ธรุกจิของทีบ้่ำน สวมบทบำทเป็นผูบ้รหิำรร้ำนจกัรยำน และเป็นผูน้�ำเข้ำแบรนด์จกัรยำน
ไตรกฬีำชัน้น�ำอย่ำง Felt รวมถงึเป็นหุน้ส่วนของ Bestbike.com เวบ็ไซต์แรกของ
ประเทศไทยทีร่วบรวมจกัรยำนเอำไว้ทกุแบรนด์อกีด้วย 
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SPECIAL ADVERTORIAL

เรามองว่าการใช้ชีวิตก็เหมือนการปั่นจักรยาน ไม่ว่าจะท�าธุรกิจหรือท�าอะไร 

เราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้า ตราบใดที่เราไม่ท้อ ยังไม่ยอมหยุดปั่น 

วงล้อของมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆ ธุรกิจของเราก็สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆ เช่นกัน
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