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คานาสานักพิมพ

เพราะ “จักรยาน” ไม่ได้แค่เอาไว้ใช้ขี่ไปซื้อของจ่ายตลาด

แต่คือ “เพื่อนคู่ใจ” (และบางครั้งก็เป็นคู่ทุกข์คู่ยาก) ของใครหลายคน

ด้วย “บุคลิก” ที่เปลี่ยนไป จักรยานธรรมดาๆ กลายค่าเป็นของที่เปี่ยมเสน่ห์ ถึงขั้นเป็น “ของ

สะสม” ในกลุ่มคนที่นิยมชมชอบ

ก่อนนีเ้รามกันกึถงึจกัรยานในฐานะพาหนะทีช่่วยลดโลกร้อน ลดการใช้พลงังาน ในหลายประเทศ

จักรยานถูกน�ามาใช้เป็นอุปกรณ์ส�าหรับการเดินทางในชีวิตประจ�าวัน

เวลานี้เราพบว่า “จักรยาน” ท�าหน้าที่หลายอย่าง

เยน็วนัศกุร์ช่วงหลงัเลกิงาน การรวมตวัของนกัป่ันมีข้ึนตามท้องถนน เจ้า 2 ล้อเป็นอสิระจากความ

แออัดของรถราในเมืองหลวง

บางคนป่ันเพือ่ออกก�าลงักาย บ้างกร็วมพรรครวมพวกเพือ่ป่ันไปหาของกนิอร่อยๆ บางคนป่ันเพือ่

คุยกับใครสักคนระหว่างทาง ขี่ไป-คุยไป ปั่นไป-ยิ้มไป 

ในต่างจงัหวดั เราพบร้านเช่าจกัรยานหลายร้านอยูต่ามตวัเมอืงทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคญั ใช้ขบัขี่

ตระเวนชมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นตามตรอกซอกซอย

“จักรยาน” ได้ท�าหน้าที่เป็นเครื่องน�าทาง พาไปพบเรื่องราวดีๆ หลายอย่าง จนเป็นกระแสนิยม

ของหนุ่มสาววัยรุ่นและคนวัยท�างาน ไลฟ์สไตล์การใช้จักรยานได้ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผล

ให้ธุรกิจจักรยานเติบโตเต็มที่ สนองความต้องการของคนที่รักจักรยาน สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ

หน้าใหม่ เติมเต็มช่องว่างในธุรกิจประเภทนี้

“ป่ัน” พนัล้าน จกัรยานทีร่กั ได้รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัธรุกจิจกัรยานรอบด้าน ส�าหรบัผู้ประกอบ

การและผูบ้รโิภคได้ศกึษาและรบัทราบข้อมลู ทัง้หลกัคดิในการด�าเนนิกจิการ อปุสรรคปัญหากบัลกูค้าที่

มคีวามต้องการแตกต่างกนัไป กระทัง่ช่องทางในการค้าขายกบัผูจ้�าหน่ายอปุกรณ์ทัง้ในและต่างประเทศ

ส�าหรับนกัป่ันทัว่ไป หนงัสอืเล่มนีใ้ห้ข้อมูลเบือ้งต้นเพือ่จะได้ครอบครอง 2 ล้อคนัเก่งอย่างรูจ้กัและรู้

จรงิในเรือ่งการเลอืกซือ้ การใช้ และการดแูลรกัษาจากการสมัภาษณ์เจ้าของกจิการหลายประเภท อาทิ 

ร้านขายจกัรยาน อปุกรณ์เสรมิส�าหรบันกัป่ัน ร้านซ่อม แหล่งขายรายใหญ่ทัง้ปลีก-ส่ง และสารพนัเรือ่ง

ราวน่ารู้เพื่อต่อยอดพาหนะธรรมดาๆ ให้กลายเป็นเครื่องมือท�ามาหากิน

พบหลากเรือ่งราวเกีย่วกบั “จกัรยาน” ในแง่มมุธรุกจิทีส่ร้างเมด็เงนินบัพนัล้าน ให้รายได้อย่าง

งามส�าหรับเจ้าของกิจการ และสร้างความเพลิดเพลินเพื่อนักปั่นและผู้รักจักรยานทุกคน

ส�านักพิมพ์มติชน
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แม้จะไม่มมีาตรวดัอย่างละเอยีดชดัเจนว่าจ�านวนประชากรจกัรยานในประเทศไทยเพิม่ขึน้มาก
เท่าไหร่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือมีอัตราเร่งของการขยายตัวมากเพียงใดในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา

แต่รูปธรรมที่จับต้องได้ เห็นกันชัดๆ กับตานั่นคือ จ�านวนจักรยานบนท้องถนนในวันปกติเพิ่มขึ้น 
และผู้ขับขี่รถยนต์สามารถพบได้ทุกๆ วัน

ไม่ต้องพดูถงึจ�านวนฝงูจกัรยานในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ ทีเ่พิม่ปรมิาณ ทัง้ยงัพบได้ในหลากหลาย
เส้นทางทั้งในเขตตัวเมือง เกาะรัตนโกสินทร์ สวนลุมพินี สวนรถไฟ จุดนัดซ้อม สนามบินสุวรรณภูมิ 
ถนนเลียบคลองเปรมประชากรหน้าเวิร์คพอยท์

 หรือในช่วงเย็นค�่าตามย่านยอดนิยมอย่าง ช็อกโกแลตวิว, เอเชียทีค
ชุมชนจักรยานออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดอย่าง เว็บไซต์ www.thaimtb.com ในบางช่วงเวลามีผู้เข้าไป

พบปะ เข้าถึงข้อมูลต่างๆ พร้อมกันคราวละ 2,000 คน หรือมากกว่านั้น
ขณะที่กิจกรรมปั่นจักรยานในรูปแบบ ประเพณีปั่นประจ�าปีอย่าง ทริปกรุงเทพฯ - หัวหิน หรือ 

ทริปพิชิตดอยอินทนนท์ จ�านวนจักรยานที่เข้าร่วมเพิ่มจากหลัก 100 กลายเป็น มากกว่า 2,000 คัน
ในแต่ละครั้ง

ในเมือ่จ�านวนคนทีก้่าวเข้าสูโ่ลกของจกัรยาน กลายเป็นประชากรจกัรยาน ทัง้ป่ันประจ�าวนั ป่ันไป
ท�างาน ปั่นออกก�าลังกาย ปั่นเพื่อรวมกลุ่มท่องเที่ยว ฯลฯ เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้

ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกที่ “ธุรกิจจักรยาน” จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนเห็นได้ชัด
วดัได้ง่ายๆ จากจ�านวนร้านจกัรยานเปิดใหม่ทีค่นทัว่ไปต่างกร็ูส้กึเหมอืนกนัว่า ผดุเพิม่ราวกบัดอก

เห็ดในหน้าฝน
และในขณะที่ “จักรยาน” มิได้มีนิยามหรือความหมายเพียงแค่เป็นพาหนะ 2 ล้อ ส�าหรับการเดิน

ทางอีกต่อไป
“ธุรกิจจักรยาน” ก็มิได้มีความหมายหรือนิยามเพียงแค่ ร้านซื้อขาย/แลกเปลี่ยนจักรยานเท่านั้น
ธุรกิจจักรยานยังแตกแขนง แบ่งสาย กระจายออกไปครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย
เพราะคนปั่นจักรยานต้องการเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม เสื้อผ้าหน้าผม และสารพัดธุรกิจอันเป็น 

“แฟชั่นจักรยาน” จึงถูกต่อยอดและพัฒนาไปในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการน�าเข้าสินค้าจากต่าง
ประเทศมาจ�าหน่าย การออกแบบตดัเยบ็ในสไตล์และดไีซน์เฉพาะ ไปจนถงึการสร้างสรรค์งาน “แฮนด์
เมด” สั่งท�าเฉพาะตัว เฉพาะกลุ่มก็มี

มหัศจรรย ธุรกิจจักรยาน
ส งหา อกาส ทามกลางกร สรอน

เรียนรเคล ลับ 2 ลอพาร ย
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เพราะคนปั่นจักรยานต้องการแหล่งพัก หรือจุดรวมตัวพบปะสังสรรค์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
ส�าหรับคนรักจักรยานเป็นการเฉพาะ จึงถือโอกาสแทรกตัว แสดงความแตกต่าง และตอบโจทย์นัก
ปั่นได้เป็นอย่างดี

เพราะคนป่ันจกัรยานต้องการเดนิทางไปท่องเทีย่ว เปลีย่นสถานทีป่ั่นให้แตกต่าง ไกลออกไปนอก
เหนือจาก เขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล บริการให้เช่ารถส�าหรับทริปจักรยาน บริการจัดทริป จัดทัวร์
จักรยาน ไปจนถึงการจัดการแข่งขันรูปแบบต่างๆ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

เพราะผู้สนใจอยากซื้อหาจักรยานตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีเพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมหรือ 
อีเว้นต์ เพื่อแสดงสินค้าเกี่ยวกับจักรยาน จึงเกิดขึ้นได้หลายๆ ครั้งภายใน 1 ปี เรียกว่าจัดได้บ่อยกว่า 
ธุรกิจรถยนต์ที่จัดงานใหญ่กันแค่ปีละ 2-3 ครั้งเสียอีก

เพราะเหตุผลต่างๆ มากมายท่ีเกิดจากความต้องการของ ประชากรจักรยาน ความต้องการจาก
แวดวงคนที่ก้าวเข้ามา “เล่น” จักรยาน ซึ่งเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ว นั่นท�าให้ “จักรยาน” กลาย
เป็น ธุรกิจมหัศจรรย์ ที่ยังเติบโต อยู่ในช่วง “ขาขึ้น” ได้อย่างต่อเนื่อง

ช่วงระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี นิตยสาร “เส้นทางเศรษฐี” จัดท�ารายงานพิเศษ เพื่อน�าเสนอแง่มุมต่างๆ 
ที่กลายเป็นกระแสความตื่นตัวอันเนื่องมาจาก“ธุรกิจจักรยาน” ได้ถึง 2 ครั้ง 2 หน

ทว่าก็ยังคงไม่ครอบคลุม หรือน�าเสนอแง่มุมต่างๆ ที่เกิดขึ้นและพัฒนาตัวเองไปอย่างรวดเร็วของ 
“ธุรกิจจักรยาน” ในสยามประเทศได้ครบทั้งหมด

ด้วยเหตผุลดงักล่าว จงึเป็นทีม่าของการรวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบั ธรุกจิจกัรยาน ตลอดจนเกรด็
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจักรยานมารวมเล่มอีกครั้งหนึ่ง

กระทั่งกลายเป็นหนังสือ “ปั่น” พันล้าน จักรยานที่รัก เล่มนี้
เป็นหนังสือที่จัดท�าขึ้นด้วยความปรารถนาที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของกลุ่มคนรักจักรยานที่ผันตัว

เองมาท�าธุรกิจที่พวกเขารักและชื่นชอบอย่างจริงจัง
แน่นอนว่า มีทั้งหลักคิดในการเริ่มต้นธุรกิจ การวางต�าแหน่งของสินค้าและบริการ การสร้างความ

แตกต่าง ตลอดไปจนถึงวิธีบริหารจัดการ เคล็ดลับที่ควรรู้หลากหลายแง่มุม
ทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มน้ี เป็นคู่มือในการศึกษาเพื่อการท�าธุรกิจจักรยาน รวมถึง

สร้างแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับธุรกิจซึ่งยังคงเป็นกระแสที่ร้อนแรงอยู่จนถึงในขณะนี้ได้อีกด้วย
นี่คือเสน่ห์อันน่ามหัศจรรย์ของพาหนะ 2 ล้อ และการต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจที่น่าทึ่ง ที่เรา

ไม่อยากให้คุณพลาด
    

 กองบรรณาธิการ นิตยสาร “เส้นทางเศรษฐี”
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ราน ายจักรยาน
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ชอปคนรักจักรยาน
ธุรกิจสุ เลิ อง ตอ นันท ั น   

Play Bike Shop

จากความหลงใหลในเสน่ห์ของยานพาหนะถีบ 2 ล้อ เป็นเหตุให้ คุณนันทวัฒน์ อาศิรพจน

กุล หรือ คุณต่อ อดีตดารา พิธีกรชายหน้าตี๋ มีลักยิ้มที่แก้มซ้าย ยอมทุ่มสุดตัวเปิดร้านจักรยาน 

“Play Bike Shop” บนถนนศรีนครินทร์ ด้วยงบประมาณเกือบ 20 ล้านบาท และแถมยังสละ

งานในวงการบันเทิงมานั่งแท่นผู้บริหาร เพื่อบริการลูกค้าทุกคนด้วยตัวเอง เรียกว่างานน้ีรักจริง 

ไม่ได้ท�าเล่นๆ หรือท�าตามกระแสจักรยานฟีเวอร์ ชัวร์

พระเอก ตัว ต ขอมุ่งท�ำธุรกิจ
คุณต่อ เผยที่มาที่ไปว่า ชอบขี่จักรยานมาตั้งแต่เด็กๆ แต่หลังจากเข้ามาท�างานในวงการบันเทิงก็

ไม่ค่อยมีเวลาเลยขี่น้อยลง จนกระทั่งช่วงหนึ่งมีโอกาสได้กลับมาขี่จักรยานอีกครั้ง คราวนี้หันมาศึกษา

ประเภทของจักรยานอย่างจริงจัง พร้อมกับเลือกจะขี่จักรยานแบบผาดโผน แต่ปรากฏหกล้มแขนหัก 

จากอุบัติเหตุครั้งนั้น ปัจจุบันเลยหันมาขี่จักรยานถนน หรือเรียกกันว่า “เสือหมอบ”

ตลอดระยะเวลา 7-8 ปี ที่คุณต่อยอมเจ็บตัวเพื่อจะขี่จักรยานสุดระทึก ทั้งล้ม ทั้งเคยคางแตก

เย็บ 22 เข็มมาก็แล้ว แต่เขาก็ยังบอกว่า สนุก เสมือนได้เอาชนะตัวเอง แต่ครั้งที่เจ็บตัวหนักสุดเป็น

ช่วงปี 2554 ล้มแขนหักต้องผ่าตัด จนแพทย์ลงความเห็นว่าถ้ารักจะเล่นกีฬาประเภทนี้ ให้เปลี่ยนมา

ขี่ทางเรียบ ฉะนั้น เจ้าตัวเลยเปลี่ยนมาขี่จักรยานเสือหมอบ เป็นทั้งจักรยานออกก�าลังกาย และใช้ขี่

ท่องเที่ยวได้

ÃŒÒ¹ Play Bike Shop ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ปากซอยศรีด่าน 11 ต�าบล
บางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ ที่เลือกเปิดแถวนี้เพราะอยู่ใกล้บ้าน ตัวร้าน
เดิมเป็นตึกแถวเก่า ขนาด 2 คูหา น�ามาทาสี ตกแต่งใหม่หมด บริเวณร้านทาด้วยสีขาว 
สนิค้าทุกชิน้ถกูจดัวางอย่างเป็นระเบยีบ มีจกัรยานหลายประเภท มอีะไหล่ อปุกรณ์แต่งรถ 
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ซึ่งเบ็ดเสร็จร้านนี้ใช้เงินลงทุน 20 ล้านบาท
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