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OKMD Fast Forward talk ครั้งที่ 7 Green Means Business ธุรกิจสีเขียวครองโลก
ทอล์คพิเศษ เรื่อง “ส่องอนาคตธุรกิจสีเขียว ( A F u t u r e G l a n c e a t G r e e n - i s - t h e - N e w - B l a c k ” กระแส
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอย่างไร โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และ
ธุรกิจด้านการเงิน และนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในทางการเมือง ดร.ณรงค์ชัย เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
และเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้ง
เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นครั้งที่สอง อดีตประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย และ
ยังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติของประเทศไทย
ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี จบชัน้ มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และในปีนั้นได้รับทุนโคลัมโบไปศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ จบปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ออสเตรเลีย จบระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
บทสรุปจากทอล์คพิเศษของ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี มีดังนี้
การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมผี ลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยปริมาณการใช้ไฟฟ้ามีการเพิม่ ขึน้ สูงสุดทีส่ ดุ
ในสถิตขิ อ้ มูลการใช้ไฟฟ้าในประเทศ อันเนือ่ งมาจากอากศทีร่ อ้ นขึน้ ซึง่ ส่งผลต่ออัตราการใช้ไฟฟ้าของคนไทย โดยทีผ่ ลกระทบทีเ่ กิด
จากธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ปัจจุบนั สังคมมีความกังวลเรือ่ งสภาพแวดล้อมมากขึน้ และพยายามทีจ่ ะหาวิธกี ารทีจ่ ะรักษาสภาพแวดล้อมไม่ให้เสียไป ซึ่งเป็นเหตุผลในการ
ที่จะน�ำมาสร้างโอกาสทางธุรกิจ ท่ามกลางวิกฤติของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยการรักษาความ Green หรือคงสภาพแวดล้อมสีเขียว
หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในอนาคตให้ดีพอหรือเท่ากับในอดีต เพื่อคนรุ่นหลัง ด้วยการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ
แนวคิดหลัก Green Concept ก็คือ 3R ได้แก่ Reduce, Reuse และ Recycle
สาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากร เมื่อจ�ำนวนประชากรมากขึ้น
ความต้องการใช้สิ่งของต่าง ๆ ก็มากขึ้นตามมา ซึ่งจ�ำนวนประชากรจะมีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้ทรัพยากร โดยตรง
เมื่อประชากรมากความต้องการก็มากขึ้น เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ( Industrail Revolution) โดยหันมาใช้เครื่องจักรกล เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้จ�ำเป็นต้องใช้พลังงานจากธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า
จากความเปลีย่ นแปลงทางอุตสาหกรรม ท�ำให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรมากขึน้ และอย่างรวดเร็ว การขุดค้นหาและน�ำทรัพยากร
มาใช้มากขึ้น โดยไม่ได้ระมัดระวังถึงผลเสียที่จะตามมา และมักจะได้กระท�ำการอย่างไม่สนใจต่อการหมดสิ้นหรือเสื่อมสภาพของ
ทรัพยากร ท�ำให้เกิดเสียสมดุลธรรมชาติ เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อม
เพือ่ ความร่วมมือกันในการรักษาสภาพแวดล้อมจึงเกิด พิธสี ารเกียวโต คือ พิธสี ารทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของพันธกรณี โดยจ�ำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศอุตสาหกรรม หรือที่เรียกว่าประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่ 1 (Annex ICountries) หมายถึง กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  
(Developed Country) ในกลุ่ม Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และประเทศในกลุ่มยุโรป
กลาง ยุโรปตะวันออก และ ประเทศรัสเซีย ที่เรียกว่า “กลุ่มประเทศก�ำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ เป็นระบบตลาดเสรี” หรือ
EIT (Economic in Transition) ซึง่ มีพนั ธกรณีในการจ�ำกัดและการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้อยูใ่ นในระดับทีป่ ลอดภัยเพือ่ ให้ระบบนิเวศน์ธรรมชาติ
สามารถปรับตัวได้ และเพือ่ เป็นการประกันว่า จะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
มีความพยายามในการหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งพลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่น�ำมาใช้แทนน�้ำมันเชื้อ
เพลิง และพลังงานทดแทนอื่นๆสามารถแบ่งตามแหล่งที่ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจ
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เรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน�ำ้ มัน และทรายน�ำ้ มัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีกประเภท
หนึ่ง เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานลม พลังงานน�้ำ พลังงาน
แสงอาทิตย์
โดยที่การเลือกใช้พลังงานทดแทนจะมีประเด็นที่ต้องน�ำมาพิจารณา คือ การที่พลังงานทดแทนบางประเภท เช่น ถ่านหิน
ให้พลังงานสูง ราคาถูก แต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสูง ในขณะที่พลังงานทดแทนประเภทอื่น มีราคาสูง ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการ
ผลิต และราคาของพลังงานต่อหน่วยเพื่อจ�ำหน่ายแก่ผู้บริโภค ราคาของ พลังงานทดแทนและต้นทุนการผลิตเพื่อผลก�ำไร จึงเป็น
ประเด็นส�ำคัญในการน�ำมาคิด ในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน
ส�ำหรับบทบาทของภาครัฐในเรื่องของนโยบายพลังงาน ได้แก่ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับต้นทุนและให้มภี าระภาษีทเี่ หมาะสมระหว่างน�ำ้ มันต่างชนิดและผูใ้ ช้ตา่ งประเภท เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
และให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด�ำเนินการให้มีการส�ำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบรอบใหม่
ทั้งในทะเลและบนบก และด�ำเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อ
เพลิง และจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธกี ารทีเ่ ปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกโดย     ตงั้ เป้า
หมาย ให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25     ภายใน 10 ปี ด้วยแนวคิด ห่วงใยโลก ห่วงใยคน แต่ในเชิงธุรกิจ
ก็ยังต้องมีก�ำไรจากการลงทุน
ในการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้า รัฐได้ส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยการให้รางวัลแกผู้ขายไฟฟ้าให้ แก่ภาครัฐที่มี
การผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ส�ำหรับการใช้พลังงานทดแทน หรือการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ที่ใช้กันในปัจจุบันมีดังนี้
• Solar Energy- พลังงานแสงอาทิตย์
• Wind Energy -พลังงานลม
• Waste- พลังงานจากขยะ
• Biogas – ก๊าซชีวภาพ
• Biofuel- เชื้อเพลิงชีวภาพ
• Light Bulbs – การใช้หลอด LED ซึ่งเป็นหลอดไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
• การผลิตรถยนต์ที่ใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อลดการใช้น�้ำมัน
• การใช้พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic) หมายถึงพลาสติกที่
ผลิตขึน้ จากวัสดุธรรมชาติสว่ นใหญ่เป็นพืช สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable) ช่วยลดปัญหามลพิษในสิง่ แวดล้อม
การใช้พลังงานทดแทนในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีปัจจัยในเรื่องของราคาของต้นทุน ของพลังงาน และวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าเนื่องจากพลังงานหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จะมีราคาสูง ซึ่งมีผลต่อราคาสินค้า ซึ่งการท�ำธุรกิจย่อม
มีผลก�ำไรเข้ามาเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเลือกใช้พลังงานทดแทน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ราคาของก๊าซธรรมชาติ มีความ
ผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกระแสของ Green อาจผันผวนขึ้นลงไปตามราคาของก๊าซธรรมชาติ เมื่อราคาลดลงก็จะมีการน�ำ
มาใช้มากขึ้น ซึ่งต้องมีการเตรียมตัวรับมือกับการขึ้นลงของกระแส Green
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เสวนาพิเศษ เรื่อง “Success Stories: อิทธิพลของกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่: Green
Means Business”
โดย
คุณจิรายุ ตุลยานนท์ ผู้ก่อตั้ง Old Bangkok Inn และ Bangkok Tree House โรงแรม Eco ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ Managing Director บริษัท New Arriva จ�ำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ Qualy
ด�ำเนินรายการ โดย ทิน โชคกมลกิจ News Anchor รายการ “ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ” ช่อง TNN24
บทสรุปจากการสนทนาในครั้งนี้มีดังนี้
คุณจิรายุ ตุลยานนท์ เป็นผู้ก่อตั้ง Old Bangkok Inn และ Bangkok Tree House โรงแรม Eco ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
สุดยอดแห่งค�ำว่า “กรีน”นอกเหนือจากด้านการบริหารงานโรงแรม คุณจิรายุมีประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ โดยส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รบั ทุน Fulbright
ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโททีม่ หาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ จบการศึกษาและกลับมาประเทศไทย เขา
ตัดสินใจที่จะไม่รับราชการ เเต่กลับตัดสินใจเบนเข็มทิศชีวิตมาเปิดโรงเเรมเล็กๆ ชื่อ Old Bangkok Inn ร่วมกับคุณเเม่ โดยตั้งใจว่า
จะให้คุณแม่มีกิจกรรมท�ำในวัยเกษียณ ปัจจุบันคุณจิรายุ มีธุรกิจ ดัดแปลงตึกแถวให้ดูดีภายใต้แบรนด์ Bangkok Eco
“ธุรกิจสีเขียว” หรือ Green Business หมายถึง องค์กรทีป่ ระกอบธุรกรรม โดยมีปณิธานในการท�ำงานทีม่ งุ่ อนุรกั ษ์สงิ่
แวดล้อม เพือ่ ให้ทรัพยากรธรรมชาติทงั้ หลายของโลกมนุษย์ อาทิ อากาศ ต้นน�ำ 
้ ล�ำธาร ป่าไม้ สัตว์ปา่ พืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร
แมลง ฯลฯ มีชีวิตอยู่ร่วมกัน ในระบบนิเวศวิทยาที่ดีที่สุด และอย่างยั่งยืนที่สุด
ในการด�ำเนินธุรกิจ หรือแม้กระทัง่ การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์เรา ล้วนมีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากก็
น้อยอยู่ทุกนาที แค่อยู่กับบ้านท�ำอาหาร อาบน�้ำแต่งตัว เข้านอน ฯลฯ ก็ล้วนสามารถสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมได้ตลอดเวลา
คุณจิรายุให้แนวคิดในการท�ำบ้านให้เย็นว่า มีอยู่สองแนวทาง คือ Active Cooling และ Passive Cooling แนวทางของ
Active Cooling เป็นการท�ำให้บ้านเย็นโดยการน�ำเทคโนโลยีต่างๆ มาท�ำให้เกิดความเย็น ได้แก่ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ส่วน
Passive Cooling เป็นการท�ำให้บ้านเย็นโดยการใช้วัสดุ หรือการใช้ธรรมชาติมาท�ำให้บ้านเกิดความเย็น ซึ่งคุณจิรายุใช้วิธี Passive
Cooling มาใช้กบั บ้านและธุรกิจโรงแรมของตนเอง เพือ่ รักษาทัง้ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และช่วยลดสภาวะโลกร้อน ซึง่ แนวคิด
นี้เองที่ท�ำให้เกิด Green Business ในธุรกิจโรงแรมของเขา คุณจิรายุ วิธีการที่น�ำมาใช้ได้แก่
• การปลูกตไม้แนวตั้งเพื่อให้ความเย็นกับผนัง การปลูกไม้เลื้อยเพื่อปกคลุมอาคาร
• การท�ำสวิทซ์เมนใหญ่ เพื่อปิดไฟฟ้าทั้งหมดในบ้าน เป็นการลดการใช้พลังงาน
• น�ำสายยางไปวางไว้บนหลังคาบ้าน เพื่อรับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ เมื่อเปิดน�้ำใช้ก็จะได้น�้ำอุ่น
• การติดตั้งปล่องลมระบายอากาศ เพื่อช่วยระบายความร้อน
• การติดผ้าม่าน พีวีซีด้านนอก เพื่อกันความร้อนจากภายนอก
คุณจิรายุให้แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม ให้อยู่ภายใต้แนวคิด The Poop Cycle หรือวัฎจกรมูลหรืออุจจาระ
ทีค่ นส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่าท้ายทีส่ ดุ แล้วมันจะไปอยูท่ ไี่ หนหลังจากกดชักโครกไปแล้ว แต่หากว่าผมบอกคุณว่าส่วนใหญ่แล้วมันกลับ
มาอยูใ่ นบ้านของคุณโดยทีค่ ณ
ุ ไม่รตู้ วั โดยทีว่ ฏั จักร จะเริม่ จากอาหารทีบ่ ริโภคเข้าไป เกิดการย่อยสลายและขับถ่ายเป็นของเสีย ไหล
ไปตามท่อระบายน�้ำ  กลับไปสะสมในดินเกิดแร่ธาตุ ที่ใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งก็จะช่วยในการปลูกพืชผลต่อไป และมูลนั้นก็จะกลับ
มายังบ้านของคุณในรูปของอาหาร เพื่อบริโภค และนั่นก็เป็นการเริ่มวัฏจักรอีกครั้ง ซึ่งการท�ำธุรกิจแบบกรีนจะต้องคิดให้เป็นวัฏจักร
โดยไม่ท�ำลายธรรมชาติด้วยความทันสมัย เพราะความทันสมัยจะท�ำลายธรรมชาติ การท�ำธุรกิจแบบกรีน จึงต้องท�ำตามธรรมชาติ
อย่าฝืนกฏของธรรมชาติ
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ข้อแนะน�ำหรือแนวทางในการท�ำธุรกิจกรีน ที่คุณจิรายุเสนอแนะมีดังนี้
• ใช้วัสดุธรรมชาติมากที่สุด เมื่อเสียหายหรือเสื่อมสภาพก็ไม่เกิดมลภาวะ เช่น การน�ำไม้ไผ่มาใช้เป็นวัสดุในการตกแต่ง
• การท�ำโรงแรมให้ออกแบบห้องนอนให้ไกล้ชิดกับะรรมชาติมากที่สุด เพื่อให้เกิดความรู้สึกไกล้ชิดกับธรรมชาติ
• มีคอนเซ็ปท์ที่กรีน
• มีการตลาดที่สามารถท�ำให้คนสนใจในธุรกิจของเรา โดยธุรกิจจะเป็น Niche Market คือ การขายสินค้าให้กับคนเฉพาะ
กลุ่ม โดยสามารถเลือกช่องทางของการท�ำตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด
ในเรื่องของอุปสรรคในการท�ำงาน       คุณจิรายุให้ความเห็นว่า คน ระบบราชการ  และความคาดหวัง ของลูกค้าที่มาใช้
บริการ  ทตี่ งั้ ความหวังไว้สงู ในเรือ่ งของความสะดวกสบาย โดยการท�ำธุรกิจแบบกรีน จะเป็นกลุม่ ลูกค้าเฉพาะ จึงจ�ำเป็นต้องให้ขอ้ มูล
แก่ลกู ค้า ว่าโรงแรมมีสภาพแวดล้อม การคมนาคม และบริการแบบใด เนือ่ งจากเป็นธุรกิจทีต่ อบสนองลูกค้าเฉพาะกลุม่ ไม่ใช่ลกู ค้า
ทั่วไป
ในเรือ่ งของการลงทุน ธุรกิจโรงแรมจะใช้ตน้ ทุนทีส่ งู ในการลงทุนครัง้ แรก และต้องมีเงินทุนหมุนเวียนมาก รวมถึงต้องมีเวลา
ให้กับธุรกิจตลอดเวลา
ส�ำหรับการประสพความส�ำเร็จในธุรกิจ จะต้องท�ำธุรกิจทีเ่ ป็นตัวของเราเอง เพราะจะท�ำให้เราท�ำงานด้วยจิตวิญญาณ ต้อง
มีเอกลักษณ์ของตัวธุรกิจที่ชัดเจนเป็นตัวเอง จะท�ำให้สามารถออกแบบธุรกิจของตนเองได้อย่างเด่นชัด
ข้อแนะน�ำในการท�ำธุรกิจคือ ต้องกล้าที่จะเสี่ยง และคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทาง รวมถึงปรับตัวให้ได้กับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
วิทยากรอีกหนึ่งท่าน  ที่ได้ร่วมเสวนาคือ คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ Managing Director บริษัท New Arriva Co., Ltd.
เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ QUALY  ซึ่งส่งออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ และการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ พร้อมเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าแบรนด์ต่างๆ ของประเทศไทยเช่น Propaganda และ Pana Objects
คุณทศพล ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
การตลาด และปริญญาโทด้านการตลาดและการจัดการ จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้นจึงได้กลับมาเปิด
บริษัท นิว อาไรวา จ�ำกัด เพื่อต่อยอดธุรกิจรับจ้างฉีดพลาสติกของทางครอบครัวซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับทั่วโลก
คุณทศพล เป็นทายาทธุรกิจทางด้านพลาสติก ที่ต่อยอดธุรกิจรับจ้างฉีดพลาสติก ของครอบครัวมาท�ำธุรกิจการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท�ำร้ายโลก คุณทศพลซึ่งจบด้านการตลาด ผนึกก�ำลังกับพี่ชายที่จบการออกแบบผลิตภัณฑ์ ร่วมกันด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
สร้างแบรนด์ของตัวเองในชื่อ QUALY ซึ่งย่อมาจาก
Q = Quality
U = Unique
A = Esthetic
L = Long-Lasting
Y = You
และนัน่ คือค�ำนิยามของ Qualy ซึง่ เป็นการ พลิกธุรกิจครอบครัว จากโรงงานรับจ้างผลิตแม่พมิ พ์มาสูก่ ารสร้างแบรนด์ Qualy
ที่มีวางจ�ำหน่ายถึง 50 ประเทศในวันนี้
อย่างไรก็ตาม กว่า Qualy จะสามารถเติบโตในต่างแดนได้ ต้องเรียนรู้ พัฒนา ตอบโจทย์ความต้องการอยู่ตลอดเวลา โดย
เดินทางไปเผยแพร่สนิ ค้าตามงานแสดงสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเยอรมัน ซึง่ ท�ำให้พบว่าแนวคิดของการรักษ์โลกเพิม่ มากขึน้ คุณทศพล
เล่าว่า โพรดักต์แรกของ Qualy คือ ชุดถาดเสิร์ฟ ซึ่งเป็นความตั้งใจของเขาที่จะท�ำสินค้าระดับไฮเอนด์ เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานและ
ความสวยงามคูก่ นั ไป แต่แล้วกลับค้นพบว่าลูกค้าทีค่ วักกระเป๋าจ่ายเงินซือ้ สินค้าไฮเอนด์นน้ั ซือ้ ดีไซน์ทมี่ คี วามเป็น อิตาเลียนมากกว่า
ที่จะซื้อเพราะแบรนด์ทั้งๆ แบรนด์ Qualy ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือดีไซน์ก็ไม่ได้อ่อนด้อยกว่าแต่อย่างใด
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คุณทศพลผลิตสินค้าจนกระทัง่ ในช่วงปีที่ 2 คือ ชุดแอปเปิล้ และเป็นตัวแรกทีส่ ง่ ออก จึงจับทางได้วา่ ลูกค้าชอบสินค้าแบบ
และที่เป็นที่นิยมอย่างมาก คือ ชุดนกซึ่งเป็นที่แขวนด้วย เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาท�ำงานเมืองใหญ่ที่ไม่มีธรรมชาติเหลือเท่าไหร่ เลย
ท�ำให้สินค้าประเภท Inspired by Nature ได้รับความนิยม ส�ำหรับปัจจัยสร้าง       แบรนด์ไทยจนผงาดในต่างประเทศนั้น คุณทศพล
ให้ข้อคิดว่า ต้องศึกษาตลาดว่าความต้องการของลูกค้าต่างชาติคืออะไร และต้องมีความสม�่ำเสมอในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ค้นพบความต้องการของลูกค้า และสร้างเอกลักษณ์ของ Qualy ขึ้น พร้อมๆ กับสร้าง Story ให้กับ
สินค้า ให้สินค้าแต่ละตัวมีเรื่องราวที่มาที่ไป จน Qualy กลายเป็นแบรนด์ระดับโลก
การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ package คุณทศพลจะมีการค�ำนวณให้ลดพื้นที่ของการใช้วัสดุให้มากที่สุด ท�ำให้ประหยัด
พืน้ ทีใ่ นการจัดเรียง ประหยัดค่าขนส่งเพราะสามารถใช้รถขนาดเล็กขนส่งสินค้าได้ และสามารถน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์นนั้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างอื่น โดยไม่ต้องทิ้ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของQualy
อุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจของคุณทศพล ได้แก่
• ความคาดหวังในสินค้าว่าต้องมีแนวคิดมาจาก ความรักโลก
• การเลือก Product ว่าจะมีผลตอบแทนกลับต่อการลงทุนอย่างไร
• การถูกลอกแบบสินค้าจากจีน
ในการประกอบธุรกิจให้ประสพความส�ำเร็จของคุณทศพลมีแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจดังนี้
• การสร้างเอกลักษณ์ในธุรกิจของตน ได้แก่  ใช้งานง่าย  สวยงาม  และมีเรื่องราว
• การท�ำงานกับตัวแทนจ�ำหน่ายประเทศละหนึ่งราย และเป็นรายเล็กๆ เพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกัน
• ธุรกิจกรีน เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนสูง จึงต้องจ�ำหน่ายให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Mareket)
• มีการส่งเสริมจากภาครัฐ
• ท�ำการส�ำรวจความต้องการของสินค้า เช่น การจัดประชุมตัวแทนจ�ำน่าย เพื่อทราบถึงความต้องการของตลาดสินค้า
ประเภทเดียวกัน ประเมินความต้องการจากสถิติที่ผ่านมา เป็นต้น
ข้อแนะน�ำในการด�ำเนินธุรกิจ คุณทศพลให้ข้อแนะน�ำดังนี้
• เนื่องจากคุณทศพลจ�ำเป็นต้องสานต่อธุรกิจเดิมของครอบครัว จึงไม่มีทางเลือกอื่น ดังนั้น จึงต้องดูว่าตัวเองมีอะไรที่เก่ง
และน�ำความเก่งนั้นมาใช้ในการวางแผนด�ำเนินธุรกิจ
• ต้องมีการส�ำรวจ และวิจัยตลาดเพื่อทราบความต้องการของตลาด และน�ำมาปรับให้เข้ากับสินค้าที่จะผลิต
• ต้องมีเงินทุนในการท�ำธุรกิจ
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