โอกาสทางธุรกิ จจากเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals: SDGs)
โดยพัทธดนย์ ลีละสิริ
นับตัง้ แต่องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นหรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) จานวน 17 เป้ าหมาย เมื่อปี ค.ศ. 2015 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคมร่วมกันจัดการและแก้ไขปั ญหาความท้าทายของโลกทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม เช่น ความยากจน ความเลื่อมล้าทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เป็ นต้น
ภายในปี ค.ศ. 2030 ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
รวมถึงประเทศไทยได้ดาเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนเป้ าหมายดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง สาหรับภาคธุรกิจในประเทศไทย บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขนาดใหญ่มบี ทบาท
สาคัญในการสนับสนุนเป้ าหมายนี้ ในขณะทีบ่ ริษทั บางส่วนยังคงมองว่าเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นไม่เกีย่ วข้องกับการ
ดาเนินงานของธุรกิจ และไม่ได้ให้ความสนใจกับประเด็นนี้ มากนัก ทัง้ ที่ในความเป็ นจริงแล้ว เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน มีความสอดคล้อ งกับ ปั จจัย ความเสี่ยงด้า นสังคมและสิ่งแวดล้อ มที่ ทุกบริษัทต้อ งพบเจอ ซึ่ง หากบริษัทขาด
มาตรการป้ องกันหรือวิธลี ดความเสีย่ งทีด่ พี ออาจก่อให้ผลเสียต่อธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม กลับมีบริษทั อีกส่วนทีไ่ ม่ได้มอง
ว่าเป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นและความเสีย่ งด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมนี้เป็ นเรื่องของต้นทุนและความยุ่งยากทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่ กลับสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สาคัญอีกด้วย ดังนัน้ บทความนี้จะนาเสนอกรณีศึกษาของบริษัท ทัวโลกที
่
่ได้พลิก
ประเด็นความเสีย่ งไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ท่ไี ม่เพียงสร้างรายได้ให้กบั บริษัท แต่ยงั ตอบโจทย์เป้ าหมายการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นอีกด้วย
โอกาสทางธุรกิ จจากความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้า
ในสภาวะปั จจุบนั หลายประเทศทัวโลกต่
่
างประสบปั ญหาภัยแล้ง หรือมีน้ าใช้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคและ
อุปโภค ดังนัน้ โอกาสของธุรกิจ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีส่ ามารถใช้ได้ในช่วงทีข่ าดแคลนน้ าหรือช่วยลด
การใช้น้ าลงได้ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์เป้ าหมายที่ 6 Clean Water and Sanitation หรือการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและ
สุขาภิบาลทีย่ งยื
ั่ น

ทีม่ า Xeros Technology Group

สาหรับตัวอย่างบริษทั ทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ า เช่น
บริษทั Xeros Technology Group บริษทั นวัตกรรมด้านน้าจากสหราชอาณาจักรได้พฒ
ั นา XOrb ผลิตภัณฑ์ไมโครบีดส์

พอลิเมอร์ท่ชี ่วยประหยัดน้ าในการซักผ้า โดยเพียงแค่ใส่ XOrb ในเครื่องซักผ้า อุตสาหกรรมที่ใช้ถงั ซักแบบพิเศษที่
ออกแบบโดย Xeros Technology Group ภายใต้แบรนด์ Hydrofinity เมื่อเริม่ กระบวนการซัก ไมโครบีดส์จะถูกปล่อย
ออกมา และผสมกับน้ าในถังซักผ้า ซึ่ง XOrb มีคุณสมบัติพเิ ศษที่สามารถจับตัวกับสิง่ สกปรกและคราบปนเปื้ อนบน
เสือ้ ผ้าได้ดี ส่งผลให้สลายคราบดังกล่าวบนเสือ้ ผ้าได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เมื่อเสร็จสิน้ กระบวนการซัก XOrb จะกลับ
เข้าสู่ตวั ถังซัก ซึง่ สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ในครัง้ ถัดไป โดย XOrb สามารถใช้ซกั ผ้าได้มากถึง 1,000 ครัง้ และเมื่อ
ครบกาหนดอายุการใช้งานจะมีพนักงานของทางบริษัทมาจัดเก็บไมโครบีดส์ เพื่อนาไปรีไซเคิล ป้ องกันการเกิดผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โดยจากการทดสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ XOrb ช่วยประหยัดการใช้น้าได้ถงึ ร้อยละ 80 เนื่องจาก XOrb จะทาหน้า
แทนน้ า ส่งผลให้ใช้ปริมาณน้ าน้อยลง นอกจากนี้ ในกระบวนการซักผ้าทัวไปจ
่ าเป็ นต้องใช้ผงซักฟอกจานวนมาก และ
ต้องใช้น้ าอุ่นในการซักผ้า เพื่อขจัดคราบบนเสือ้ ผ้า แต่ ดว้ ยนวัตกรรมของ XOrb ส่งผลให้การใช้ผงซักฟอกและการใช้
พลังงานลดลงร้อยละ 50 เนื่องจาก XOrb ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพการขจัดคราบสกปรก และลดการใช้พลังงานเพื่อ
เปลี่ยนจากน้ าเย็นไปน้ าอุ่นได้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี XOrb ยังอยู่ในขัน้ เริม่ ต้นและบริษทั วางแผนทีจ่ ะ Scale Up
เทคโนโลยีน้ี โดยปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารขายสิทธิการใช้
เทคโนโลยีน้ีให้กบั บริษทั IFB Home Appliances ผูผ้ ลิตเครื่อง
์
ซักผ้าใช้ในบ้านในประเทศอินเดีย และบริษทั Jiangsu Sea-Lion Machinery Company ผูผ้ ลิตเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
ในประเทศจีน ซึง่ บริษทั Xeros Technology Group ประมาณการว่านาเทคโนโลยีน้ีมาใช้จะส่งผลให้ราคาเครื่องซักผ้า
เพิม่ ขึน้ เพียง 50 ดอลลาร์สหรัฐเท่านัน้ และจะช่วยสร้างการเติบโตให้กบั บริษทั ในอนาคต
โอกาสทางธุรกิ จจากความเสี่ยงด้านมลพิ ษ
การพึง่ พาเชือ้ เพลิงฟอสซิลส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศทัวทุ
่ กมุมโลก โดยหลายเมืองใหญ่ในภูมภิ าค เช่น
เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ต่างมีระดับมลพิษทางอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีอ่ งค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) กาหนดส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ดังนัน้ ภาคธุรกิจสามารถเปลี่ยน
ปั จจัยเสีย่ งนี้เป็ นโอกาสได้โดยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทช่ี ่วยปกป้ องจากมลพิษทางอากาศ เช่น อุตสาหกรรมความงามที่
นาเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่อต้านมลภาวะ หรืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้านที่นาเสนอเครื่องฟอกอากาศ
เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ยังสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้มลพิษเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าหรือบริการได้อกี ด้วย
ซึง่ โอกาสเหล่านี้จะช่วยตอบโจทย์เป้ าหมายที่ 11 Sustainable Cities and Communities การทาให้เมืองและการตัง้ ถิน่
ฐานของมนุษย์มคี วามครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมติ า้ นทานและยังยื
่ น

ทีม่ า Unilever

สาหรับตัวอย่างบริษัทที่ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านมลพิษ เช่น บริษัท
Unilever ในประเทศจีนได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ซกั ผ้าชนิดแคปซูลภายใต้ยห่ี อ้ โอโม่ (OMO) ทีใ่ ช้สารลดแรงตึงผิวทีผ่ ลิตขึน้
จากคาร์บอนรีไซเคิล (Recycled Carbon Emissions) ทดแทนการใช้สารลดแรงตึงผิวจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล ผลิตภัณฑ์
ซักผ้าโอโม่รูปแบบใหม่น้ีเกิดความความร่วมมือ 3 องค์กร ได้แก่ บริษัท Unilever บริษัท LanzaTech ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านไบโอเทค และบริษทั India Glycols บริษทั เคมีทใ่ี ห้ความสาคัญด้านสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั LanzaTech มีหน้าทีใ่ น
การดักจับคาร์บอนทีถ่ ูกปล่อยออกมาจากโรงถลุงเหล็กและแปรรูปเป็ นเอทานอล (Ethanol) ซึง่ เป็ นหนึ่งในวัตถุดบิ หลัก
สาหรับการผลิตสารลดแรงตึงผิว ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ชวี ภาพหรือถังหมัก ในขัน้ ตอนถัดไปบริษทั India Glycols จะนา
เอทานอลทีไ่ ด้ไปทาปฏิกริ ยิ าทางเคมีเพื่อเปลีย่ นเป็ น เอทิลนี ออกไซด์ (Ethylene Oxide) และนามาผลิตเป็ นสารลดแรง
ตึงผิวสาหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ซกั ผ้าต่อไป
การผลิตสารลดแรงตึงผิวจากคาร์บอนนอกจากจะช่วยลดการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิลทีก่ ่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
แล้วในกระบวนการผลิตเอทานอลจากคาร์บอนยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงถึงร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับกระบวนการ
ผลิตในรูปแบบเดิม สาหรับผลิตภัณฑ์ซกั ผ้าชนิดแคปซูลภายใต้ยห่ี อ้ โอโม่ทผ่ี ลิตจากคาร์บอนรีไซเคิลนี้บริษทั Unilever
มีการจาหน่ ายในราคาเท่ากับแคปซูลซักผ้าทีผ่ ลิตจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล เพื่อส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคใช้สนิ ค้านี้ โดยแคปซูล
ซัก ผ้า จากคาร์บ อนรีไ ซเคิล นี้ ไ ด้ร ับ การตอบรับ จากผู้บ ริโ ภคอย่ า งดี และได้ร ับ การจัด อัน ดับ เป็ น สิน ค้า ขายดีใ น
แพลตฟอร์ม E-commerce ของจีนอย่าง JD and Tmall รวมถึงยังได้รบั การพูดถึงในสือ่ ต่างๆ กว่า 300 ล้านครัง้ ส่งผล
ให้ยอดขายรวมของแบรนด์โอโม่เติบโตขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนที่จะต่ อยอดการใช้สารลดแรงตึงผิว จาก
คาร์บอนในผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ของบริษทั ในอนาคต เช่น สบู่และน้ายาล้างจาน เป็ นต้น
โอกาสทางธุรกิ จจากความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศก่อให้เกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ทิ งั ้ ภัยแล้ง น้ าท่วม และคลื่นความร้อน
สาหรับบริษทั ทีพ่ ง่ึ พิงทรัพยากรธรรมชาติหรือใช้วตั ถุดบิ ทีข่ น้ึ อยู่กบั สภาพอากาศมีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการ
หยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) ดังนัน้ บริษัทอาจลดความเสีย่ งได้โดยการหาวัตถุดบิ อื่นมา
ทดแทน นอกจากนี้ จากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามกังวลด้านสิง่ แวดล้อม (Eco-anxiety) ส่งผลให้ความต้องการ
สินค้าและบริการที่ยงยื
ั ่ นมากขึน้ จากผลการสารวจของ Euromonitor International บริษัทวิจยั ตลาดระดับโลกพบว่า
ผู้บ ริโ ภคร้อ ยละ 51 รู้สึก ยิน ดีท่ีจะใช้ผลิต ภัณฑ์หรือ บริก ารที่ช่วยลดผลกระทบด้า นสิ่งแวดล้อม และระบุ ว่าการใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กบั โลก นอกจากนี้ จากการผลการสารวจของ YouGov
บริษทั วิจยั ตลาดสัญชาติองั กฤษทีไ่ ด้ศกึ ษาพฤติกรรมของผู้บริโภคทัวโลกพบว่
่
าผูบ้ ริโภคร้อยละ 60 ยินดีทจ่ี ะจ่ายเงิน
เพิม่ ขึน้ สาหรับสินค้าหรือบริการทีช่ ่วยลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ ภาคธุรกิจสามารถพลิกปั จจัยเสีย่ งนี้เป็ น
โอกาสได้โดยพัฒนาสินค้าหรือบริการทีม่ กี ารปล่อยคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ (Carbon Footprint) ต่ าโดยอาศัยนวัตกรรม ซึง่
จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภค และลดความเสีย่ งในการหยุดชะงักงันของการดาเนินงานได้ สาหรับโอกาส
เหล่านี้จะช่วยตอบโจทย์เป้ าหมายที่ 13 Climate Action การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ

ทีม่ า Perfect Day

สาหรับตัวอย่างบริษทั ทีไ่ ด้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ เช่น บริษทั Perfect Day บริษทั Startup ทีต่ งั ้ อยู่ใน Silicon Valley ได้มองเห็นปั ญหาของไอศกรีมทีท่ าจาก
ผลิต ภัณฑ์ท างเลือ กอื่น ๆ เช่ น นมอัลมอนด์ หรือ นมข้า วโอ๊ ต ให้ร สสัม ผัสที่ไ ม่ เ หมือ นกับ ไอศกรีมที่ทาจากนมวัว
โดยเฉพาะความครีมมี่ ทาให้เกิดเป็ นไอเดียในการพัฒนาไอศกรีมทีผ่ ลิตจากโปรตีนนม ทีไ่ ม่ตอ้ งใช้นมวัวในการผลิต ซึง่
กระบวนการผลิตโปรตีนจากนมเริม่ จากการนาจุลนิ ทรีย์ (Microflora) มาปรับปรุงให้มรี หัสพันธุกรรมและโครงสร้ าง
เหมือนนมวัว เพื่อสร้างเป็ นโปรตีน 2 กลุ่มหลัก คือ เคซีน (Casein) และเวย์ (Whey) จากนาโปรตีนทีไ่ ด้ผสมด้วยไขมัน
จากพืช วิตามิน แร่ธาตุ และนาไปผ่านกระบวนการหมักจนกลายเป็ นผลิตภัณฑ์โปรตีนนมทีป่ ราศจากน้ าตาลแลคโตส
ซึง่ สามารถนาไปผลิตไอศกรีมได้ โดยไอศกรีมทีผ่ ลิตจากโปรตีนนมนี้จะมีรสชาติ ความหนืด และปริมาณสารอาหารที่
เหมือนกับนมวัว ทัง้ ที่ไม่ได้ใช้ส่วนผสมหรือองค์ประกอบใดจากวัวเลย โดยปั จจุบนั บริษทั Perfect Day ได้มกี ารขาย
โปรตีนนมเพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตไอศกรีมให้กบั หลายแบรนด์ เช่น ไอศกรีม Greater’s และเจลาโต้ Villa Dolce
เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั นาไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ เช่น นมบรรจุกล่อง ครีมชีส และเวย์โปรตีน เป็ นต้น จากผลสาเร็จ
ดังกล่าวส่งผลให้บริษัท Perfect Day ได้รบั เงินลงทุนจาก Venture Capital รวมกันตัง้ แต่รอบ Series A ถึง Series D
สูงถึง 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอยู่ในขัน้ ตอนเตรียมการเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จากรายงาน Climate Change and The Global Dairy Cattle Sector ซึ่ ง จัด ท าโดยองค์ ก ารอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization) ในปี ค.ศ. 2019 พบว่าการผลิตสินค้าจากนมวัวมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าปี ละ 1,711.8 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Carbon Dioxide Equivalent) คิด
เป็ นร้อยละ 3.4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัวโลก
่
ซึง่ มากกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรมการบิน
(ร้อยละ 1.9) และอุตสาหกรรมชิปปิ้ ง (ร้อยละ 1.7) ดังนัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษทั Perfect Day ทีร่ ะบุว่า
กระบวนการผลิตโปรตีมนมของบริษัทสามารถลดการปล่อยเรือนกระจกลงไปได้ถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับการใช้
ผลิตภัณฑ์จากนมวัว นอกจากนี้ยงั ลดการใช้น้ าและพลังงานทีไ่ ม่หมุนเวียนได้ถงึ ร้อยละ 99 และ 60 ตามลาดับ ดังนัน้
การใช้โปรตีนนมมาทดแทนผลิตภัณฑ์จากนมวัวสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ได้อย่างมีนยั สาคัญ
จากตัวอย่างธุรกิจทีน่ าเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่าแต่ละบริษทั มีกลยุทธ์การพลิกความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้เป็ น
โอกาสโดยการออกผลิตภัณฑ์และบริการทีช่ ่วยลดผลกระทบที่เกิดจากประเด็นปั ญหาต่างๆ ของโลก และตอบโจทย์
เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นได้อย่างน่าสนใจ สาหรับภาคธุรกิจในประเทศไทยควรมีการนาประเด็นเป้ าหมายการพัฒนา

ที่ยงยื
ั ่ นมาใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสร้างความ
แตกต่ า งในสายตาของลู ก ค้า นอกจากนี้ จากรายงาน UN Sustainable Development Goals ในปี ค .ศ. 2019 ได้
คาดการณ์มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ อบโจทย์เป้ าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นจะสูงถึง 12 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี ค.ศ. 2030 ดังนัน้ หากภาคธุรกิจในประเทศไทยละเลยหรือไม่ให้ความสนใจกับประเด็นเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยังยื
่ นอาจจะพลาดโอกาสทีส่ าคัญนี้

ที่มา
https://www.xerostech.com/
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