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เรื่อง : ภูมิชาย ภู่สำาลี

เปลี่ยนจากค�าว่ากรง เป็นบ้านของสัตว์เลี้ยง
จากธุรกิจขายสุนัขแสนรัก สู่ธุรกิจเพื่อคนรักสุนัข คุณวีระพงศ์ โพธิกัน หรือคุณตั้ม และคุณเปรมใจ โพธิกัน หรือคุณเอ้ 

เจ้าของธุรกิจสร้างบ้านเพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรัก ทั้งสุนัข และแมว ร่วมกันสร้างสรรค์ก่อสร้างแบรนด์ THAI DOG HOUSE บ้านเพื่อ
สัตว์เล้ียงโดยมีแนวคิดหลักๆ คือ “WE MAKE WITH LOVE” ด้วยความตั้งใจในการสร้างบ้านทุกหลังด้วยความรักและแบบที่ 
แตกต่างโดนใจ การสั่งซื้อจากลูกค้าจึงเพิ่มมากขึ้นถึงเดือนละ 50 กว่าหลัง

จุดเริ่มต้นของการท�าบ้านสัตว์เลี้ยง
คณุเอ้ เล่าให้ฟังว่า เดมิทเีปิดจ�าหน่าย

สนุขัสายพนัธุช์วิาว่าอยูแ่ล้ว วนัหนึ่งได้มโีอกาส
ดูสารคดีเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สนุขัโดยฉากหลงัมบ้ีานสนุขัที่สวยและน่าอยู่  
จึงปรึกษากับคุณตั้มว่าอยากได้บ้านสุนัข 
ไว้ให้น้องหมาชิวาว่าของเธอ และบ้านสุนัข 
หลังแรกจึงเกิดขึ้นในสวนบ้านของเธอเอง 
เมื่อลูกค้าที่มาซื้อลูกสุนัขเห็นก็ขอซื้อทุกคน
จึงมีแนวคิดริเริ่มท�าบ้านสุนัขโดยท�าการ
ตลาดผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook 

ปัจจบุนั Thai Dog House มรีูปแบบ
ทั้งหมด 72 แบบ รวมไปถงึดไีซน์ที่สวยงาม 
ทนัสมยั เหมาะสมกบัพื้นที่และสายพนัธุข์อง
สนุขั และยงัฉกีรูปแบบของค�าว่า “กรง” ของ
น้องหมา ให้เป็นบ้านที่น่าพกัผ่อน เป็นบ้าน
สุนัขที่ไม่ต่างจากบ้านของคน เพื่อความสุข
ของสตัว์เลี้ยงที่รกัของเรา 

THAI DOG HOUSE 

มาเรื่อยๆ ระยะเวลา 1 ปีแรกชื่อแบรนด์  
Thai Dog House กเ็ริ่มตดิตลาด ซึ่งผลตอบรบั
จากลกูค้าดบีา้งไม่ดบีา้ง เพราะลกูค้าไม่เคย
รูจ้กัตวัของเธอมาก่อน ประกอบกบัปีแรกท�า
และจ�าหน่ายอยูท่ี่เชยีงรายลกูค้าจงึไม่ค่อยไว้
วางใจ เพราะแทบจะหาตวัตนไม่ได้ แต่กไ็ม่ได้
ย่อท้อยงัคงเดนิหน้าสร้างบ้านเพื่อน้องหมาส่ง
ให้ลกูค้าต่อไป ภายหลงัลกูค้าเพิ่มขึ้นจงึย้าย
โรงงานมาอยู่ที่สมทุรปราการ เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้าและสะดวกในการข่นส่ง 
มากยิ่งขึ้น

รูปแบบบ้านของ Thai Dog House
การออกแบบและสร้างบ้านให้สุนัข 

ทั้งแบบบ้านส�าเรจ็รปูและแบบบ้านนอ็คดาวน์
ตามความต้องการของลกูค้าเป็นงานหลกักจ็รงิ 
Thai Dog House ยงัค�านงึถงึรูปแบบและการ
ตกแต่งบ้านตามสไตล์ของลกูค้าทั้งภายนอก 
และภายในบ้าน Thai Dog House มรีูปแบบ
เป็นหน้าจั่วธรรมดาจนถงึสไตล์โมเดริ์น และ
ยงัมกีารออกแบบเพิ่มเตมิให้หลากหลาย เพื่อ
เป็นทางเลอืกให้ลูกค้า คุณเปรมใจ โพธิกัน (คุณเอ้)
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ทกุหลงัใช้ความละเอยีดค่อนข้างมากและมาจากงานฝีมอืล้วนๆ ท�าให้ระยะเวลา 
การผลติไม่เท่ากนัขึ้นอยูก่บัขนาดของตวับ้าน ซึ่งมตีั้งแต่ขนาดเลก็ ไปจนถงึขนาดใหญ่  
ตามจ�านวนของสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่และสายพันธุ์ของสุนัข โดยเฉลี่ยแล้ว 
ระยะเวลาในการท�าสงูสดุประมาณ 7 วนั โดยราคาเริ่มต้นอยูท่ี่ 8,000-200,000 บาท  
และในราคา 100,000 บาทขึ้นไปจะมขีนาดที่ใหญ่และขึ้นอยู่กบัแบบและ Option 
เสริมที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าอาจคิดว่าราคาสูงแต่เพราะต้นทุนของสินค้าและ
แรงงานที่ค่อนข้างสูง ซึ่งผลก�าไรต่อหลงัที่ได้แค่ประมาณ 20-25% เท่านั้นเอง

หลักในการด�าเนินธุรกิจ กับข้อคิดดีๆ
แม้ว่าสนิค้าของ Thai Dog House จะมคีู่แข่งมากมายแต่คดิอยู่เสมอว่า

เราไม่ใช่ผู้ขายของ แต่เป็นคนซื้อ เพราะว่าถ้าเราเป็นคนซื้อต้องเสยีเงนิหลกัพนั 
จนถงึหลกัหมื่นหลกัแสน เราอยากจะได้งานแบบไหนมากกว่า เป็นการเอาใจเขา 
มาใส่ใจเรา ในเมื่อลูกค้ายอมเสยีเงนิแล้ว สนิค้าที่ส่งออกทกุชิ้นต้องสร้างความ
ประทับใจกับผู้ที่เสียเงินให้ด้วย การท�าธุรกิจเพื่อเงิน อาจท�าให้เรามองข้าม
คณุภาพของสนิค้าที่ส�าคญัไป ส�าหรบั Thai Dog House เงนิคอืสิ่งตอบแทนจาก
ลูกค้า คณุภาพคอืความไว้ใจจากลูกค้า

คณุเอ้ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ส่วนใหญ่วยัรุ่นที่จบมาไม่ค่อยมใีครอยากเป็น
พนกังานบรษิทั ทกุคนอยากจะเป็นนายของตวัเองหมด แต่อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่ง 
ว่าท�าอะไรที่เราถนัดจะดีที่สุด เพราะว่างานที่เราถนัดเวลาเราท�าจะไม่รู้สึกว่า
เหมอืนเราท�างาน แต่เหมอืนกบัว่าเราท�าสิ่งที่เรารกัอยู ่กจ็ะท�าให้เราท�าจดุนั้นได้ดี
ที่สดุและกเ็ตม็ความสามารถ และเมื่อเจออปุสรรคนดิหน่อยกอ็ย่าพึ่งท้อ เพราะว่า 
ทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถข้ามมันไปได้แล้ว ณ วันหนึ่งที่เรา 
หันกลับไป เราจะรู้สึกว่าปัญหาเหล่านั้นที่เราเจอมามันแค่เรื่องเล็กนิดเดียว 
ถ้าเปรยีบเทยีบกบัความส�าเรจ็ที่เราได้มาในอนาคต”

เปลี่ยนจาก “กรง” มาเป็นบ้านสุนัข 
คณุเอ้ กล่าวอกีว่า เอกลกัษณ์เรื่องรูปแบบของ 

Thai Dog House เรามอียู่แล้ว เรื่องของวสัดเุราใช้เป็น 
ไม้เนื้อแขง็ที่ทนแดดทนฝน อาท ิวว่ีาบอร์ด เฌอร่าบอร์ด  
ไม้ฝาเฌอร่า อย่างดี ผนังของบ้านท�าเป็นแผ่นเรียบ
เพื่อความสะดวกในการท�าความสะอาดและสะดวกต่อ
การก�าจดัเหบ็ หมดัที่อาจเกาะอยู่ตามผนงับ้าน ส่วน
สีที่น�ามาทาและตกแต่งเป็นสีป้องกันเชื้อรา สามารถ
ท�าความสะอาดได้ง่าย เราเลือกวัสดุคุณภาพที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ที่ส�าคัญจะเน้นความปลอดภัย
เป็นหลกั บางแบรนด์ไม่ได้มองถงึภายในของบ้าน ซึ่ง
รายละเอยีดภายในบ้านของ Thai Dog House ไม่ว่า
จะเป็นสีหรือรูน็อตต่างๆ เราจะเก็บความเรียบร้อย
ทั้งหมด แบบบ้านของเราเน้นเรื่องความโปร่งเย็น
สบาย อากาศถ่ายเทได้ดี การท�าความสะอาดที่ง่าย 
ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค กันยุงได้ เพื่อสุขภาพที่ดี
ของสตัว์เลี้ยงเป็นส�าคญั อกีส่วนหนึ่งที่แบรนด์อื่นไม่ท�า 
คอื เรื่องของหลงัคา หลงัคาใช้สทีาหลงัคาบ้านคนธรรมดา 
ท�าให้ตดิทนนาน และยงัท�าลวดลายเป็นลายกระเบื้อง
เพื่อสร้างความสมจริงให้กับตัวสินค้า เมื่อบ้านเสร็จ
สมบูรณ์ จะต้องมีประโยชน์แก่น้องหมามากกว่า 
เป็นที่อยู่จรงิๆ

Option เสริมของบ้าน 
นอกจากนี้ยังเพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกให้

แก่เจ้าของและสุนัข โดยใส่ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมตามแต่ 
ความต้องการของลกูค้าทั้งตดิตั้งพดัลม ตดิเครื่องปรบั
อากาศ ตดิไฟในบ้าน ตดิไฟนอกบ้าน ตดิมุง้ลวดกนัยงุ 
ตดิตะแกรงกนัสตัว์เลี้ยงออก ปูกระเบื้อง ตดิล้อเลื่อน 
ติดประตูสวิงให้สามารถเข้าออกเองได้ นอกจากนี้ 
ยังสามารถเลือกสี เลือกขนาด ดัดแปลงตัวบ้านได ้
ตามใจชอบ มหีน้าต่างด้านหน้า ด้านข้าง มช่ีองระบายเพื่อ 
ท�าความสะอาดได้สะดวก ล้างท�าความสะอาดได้ง่าย 
เพยีงฉดีน�้า และยงัสามารถน�าบ้านสนุขัมาจดัตกแต่ง
สวนได้อย่างลงตวั

ราคา + ยอดสั่งซื้อของบ้านสุนัข 
คุณเอ้ บอกว่า ปัจจุบันมีออเดอร์สั่งค่อนข้าง

เยอะ แต่ละเดอืนจะมยีอดสั่งโดยเฉลี่ย 50 หลงัขึ้นไป 
เนื่องจาก Thai Dog House มีพนักงานท�าประมาณ  
10 คน แต่ละคนกม็หีน้าที่มฝีีมอืที่แตกต่างกนัออกไป  

ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ : Thai dog house
เจ้าของธุรกิจ : คุณวีระพงศ์ โพธิกัน (ตั้ม) และ คุณเปรมใจ โพธิกัน (เอ้)  
เว็บไซต์  : www.thaidoghouse.com     
อีเมล์ : veerapong161tum@hotmail.com 
Facebook : www.facebook.com/Thaidoghouse    
เบอร์โทร : 08-9758-4593, 09-3789-2353 ธันวาคม 2557 63


