
โอกาสทางธรุกิจจากเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

โดยพทัธดนย ์ลลีะสริ ิ

 นับตัง้แต่องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) ไดป้ระกาศเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืหรอื Sustainable 
Development Goals (SDGs) จ านวน 17 เป้าหมาย เมื่อปี ค.ศ. 2015 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหทุ้กภาคสว่นทัง้ภาครฐั 
ภาคธุรกจิและอุตสาหกรรม และภาคประชาสงัคมร่วมกนัจดัการและแกไ้ขปัญหาความทา้ทายของโลกทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม เช่น ความยากจน ความเลื่อมล ้าทางสงัคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ  เป็นต้น 
ภายในปี ค.ศ. 2030 ประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยไดด้ าเนินนโยบายเพื่อสนบัสนุนเป้าหมายดงักล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรบัภาคธุรกจิในประเทศไทย บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขนาดใหญ่มบีทบาท
ส าคญัในการสนบัสนุนเป้าหมายนี้ ในขณะทีบ่รษิทับางสว่นยงัคงมองว่าเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืไม่เกีย่วขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของธุรกจิ และไม่ได้ให้ความสนใจกบัประเดน็นี้มากนัก ทัง้ที่ในความเป็นจรงิแล้วเป้าหมายการพฒันาที่
ยัง่ยืนมีความสอดคล้องกับปัจจยัความเสี่ยงด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ทุกบริษัทต้องพบเจอ ซึ่งหากบริษัทขาด
มาตรการป้องกนัหรอืวธิลีดความเสีย่งทีด่พีออาจก่อใหผ้ลเสยีต่อธุรกจิได ้อย่างไรกต็าม กลบัมบีรษิทัอกีสว่นทีไ่ม่ไดม้อง
ว่าเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและความเสีย่งดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มนี้เป็นเรื่องของตน้ทุนและความยุ่งยากทีเ่พิม่ขึน้ 
แต่กลบัสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ส าคญัอีกด้วย ดงันัน้ บทความนี้จะน าเสนอกรณีศึกษาของบริษัททัว่โลกที่ได้พลกิ
ประเดน็ความเสีย่งไปสู่ผลติภัณฑ์และบริการใหม่ที่ไม่เพยีงสร้างรายได้ให้กบับรษิัท แต่ยงัตอบโจทย์เป้าหมายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนือกีดว้ย 

โอกาสทางธรุกิจจากความเส่ียงด้านการขาดแคลนน ้า 

 ในสภาวะปัจจุบนัหลายประเทศทัว่โลกต่างประสบปัญหาภยัแล้ง หรอืมนี ้าใชไ้ม่เพยีงพอต่อการบรโิภคและ
อุปโภค ดงันัน้ โอกาสของธุรกจิ คอื การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีส่ามารถใชไ้ดใ้นช่วงทีข่าดแคลนน ้าหรอืช่วยลด
การใช้น ้าลงได้ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์เป้าหมายที่ 6 Clean Water and Sanitation หรอืการมนี ้าใช้ การจดัการน ้าและ
สขุาภบิาลทีย่ ัง่ยนื 

 
ทีม่า Xeros Technology Group 

ส าหรบัตวัอย่างบรษิทัทีไ่ดม้กีารพฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิารเพื่อตอบโจทยปั์ญหาดา้นการขาดแคลนน ้า เช่น 
บรษิทั Xeros Technology Group บรษิทันวตักรรมดา้นน ้าจากสหราชอาณาจกัรไดพ้ฒันา XOrb ผลติภณัฑไ์มโครบดีส ์



พอลเิมอร์ที่ช่วยประหยดัน ้าในการซกัผ้า โดยเพยีงแค่ใส่ XOrb ในเครื่องซกัผ้าอุตสาหกรรมที่ใช้ถงัซกัแบบพเิศษที่
ออกแบบโดย Xeros Technology Group ภายใต้แบรนด ์Hydrofinity เมื่อเริม่กระบวนการซกั ไมโครบดีสจ์ะถูกปล่อย
ออกมา และผสมกบัน ้าในถงัซกัผ้า ซึ่ง XOrb มคีุณสมบตัิพเิศษที่สามารถจบัตวักบัสิง่สกปรกและคราบปนเป้ือนบน
เสือ้ผา้ไดด้ ีส่งผลให้สลายคราบดงักล่าวบนเสือ้ผา้ไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เมื่อเสรจ็สิน้กระบวนการซกั XOrb จะกลบั
เขา้สู่ตวัถงัซกั ซึง่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นครัง้ถดัไป โดย XOrb สามารถใชซ้กัผา้ไดม้ากถงึ 1,000 ครัง้ และเมื่อ
ครบก าหนดอายุการใช้งานจะมพีนักงานของทางบรษิัทมาจดัเกบ็ไมโครบดีส ์เพื่อน าไปรไีซเคลิ ป้องกนัการเกดิผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 โดยจากการทดสอบพบว่าผลติภณัฑ ์XOrb ช่วยประหยดัการใชน้ ้าไดถ้งึรอ้ยละ 80 เน่ืองจาก XOrb จะท าหน้า
แทนน ้า ส่งผลใหใ้ชป้รมิาณน ้าน้อยลง นอกจากนี้ ในกระบวนการซกัผา้ทัว่ไปจ าเป็นตอ้งใชผ้งซกัฟอกจ านวนมาก และ
ต้องใชน้ ้าอุ่นในการซกัผา้ เพื่อขจัดคราบบนเสือ้ผา้ แต่ดว้ยนวตักรรมของ XOrb ส่งผลใหก้ารใชผ้งซกัฟอกและการใช้
พลงังานลดลงร้อยละ 50 เนื่องจาก XOrb ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการขจดัคราบสกปรก และลดการใช้พลงังานเพื่อ
เปลี่ยนจากน ้าเยน็ไปน ้าอุ่นได้ อย่างไรกต็าม เทคโนโลย ีXOrb ยงัอยู่ในขัน้เริม่ต้นและบรษิทัวางแผนทีจ่ะ Scale Up 
เทคโนโลยนีี้ โดยปัจจุบนับรษิทัไดม้กีารขายสทิธิก์ารใชเ้ทคโนโลยนีี้ใหก้บับรษิทั IFB Home Appliances ผูผ้ลติเครื่อง
ซกัผา้ใชใ้นบา้นในประเทศอนิเดยี และบรษิทั Jiangsu Sea-Lion Machinery Company ผูผ้ลติเครื่องซกัผา้อุตสาหกรรม
ในประเทศจนี ซึง่บรษิทั Xeros Technology Group ประมาณการว่าน าเทคโนโลยนีี้มาใชจ้ะส่งผลใหร้าคาเครื่องซกัผา้
เพิม่ขึน้เพยีง 50 ดอลลารส์หรฐัเท่านัน้ และจะช่วยสรา้งการเตบิโตใหก้บับรษิทัในอนาคต 

โอกาสทางธรุกิจจากความเส่ียงด้านมลพิษ 

 การพึง่พาเชือ้เพลงิฟอสซลิส่งผลให้เกดิมลพษิทางอากาศทัว่ทุกมุมโลก โดยหลายเมอืงใหญ่ในภูมภิาค เช่น 
เอเชยีตะวนัออก เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และเอเชยีใตต่้างมรีะดบัมลพษิทางอากาศเกนิกว่าเกณฑม์าตรฐานทีอ่งค์การ
อนามยัโลก (World Health Organization) ก าหนดส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ดงันัน้ ภาคธุรกจิสามารถเปลี่ยน
ปัจจยัเสีย่งนี้เป็นโอกาสไดโ้ดยการน าเสนอผลติภณัฑท์ีช่่วยปกป้องจากมลพษิทางอากาศ เช่น อุตสาหกรรมความงามที่
น าเสนอผลติภณัฑ์ดูแลผวิต่อต้านมลภาวะ หรอือุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบ้านที่น าเสนอเครื่องฟอกอากาศ 
เป็นต้น นอกจากนี้ บรษิทัยงัสามารถน าเสนอผลติภณัฑท์ีใ่ชม้ลพษิเป็นวตัถุดบิในการผลติสนิคา้หรอืบรกิารไดอ้กีดว้ย 
ซึง่โอกาสเหล่านี้จะช่วยตอบโจทยเ์ป้าหมายที ่11 Sustainable Cities and Communities การท าใหเ้มอืงและการตัง้ถิน่
ฐานของมนุษยม์คีวามครอบคลุม ปลอดภยั มภีูมติา้นทานและยัง่ยนื 

 
                                                                 ทีม่า Unilever 



ส าหรบัตวัอย่างบรษิัทที่ได้มกีารพฒันาผลติภณัฑ์หรอืบรกิารเพื่อตอบโจทย์ปัญหาด้านมลพษิ เช่น บรษิัท 
Unilever ในประเทศจนีไดพ้ฒันาผลติภณัฑซ์กัผา้ชนิดแคปซลูภายใตย้ีห่อ้โอโม่ (OMO) ทีใ่ชส้ารลดแรงตงึผวิทีผ่ลติขึน้
จากคารบ์อนรไีซเคลิ (Recycled Carbon Emissions) ทดแทนการใชส้ารลดแรงตงึผวิจากเชือ้เพลงิฟอสซลิ ผลติภณัฑ์
ซกัผ้าโอโม่รูปแบบใหม่นี้เกิดความความร่วมมอื 3 องค์กร ได้แก่ บริษัท Unilever บริษัท LanzaTech ผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นไบโอเทค และบรษิทั India Glycols บรษิทัเคมทีีใ่หค้วามส าคญัดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทั LanzaTech มหีน้าทีใ่น
การดกัจบัคารบ์อนทีถู่กปล่อยออกมาจากโรงถลุงเหลก็และแปรรูปเป็นเอทานอล (Ethanol) ซึง่เป็นหนึ่งในวตัถุดบิหลกั
ส าหรบัการผลติสารลดแรงตงึผวิผ่านเครื่องปฏกิรณ์ชวีภาพหรอืถงัหมกั ในขัน้ตอนถดัไปบรษิทั India Glycols จะน า 
เอทานอลทีไ่ดไ้ปท าปฏกิริยิาทางเคมเีพื่อเปลีย่นเป็นเอทลินี ออกไซด ์(Ethylene Oxide) และน ามาผลติเป็นสารลดแรง
ตงึผวิส าหรบัใชใ้นผลติภณัฑซ์กัผา้ต่อไป 

 การผลติสารลดแรงตงึผวิจากคารบ์อนนอกจากจะช่วยลดการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิทีก่่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ
แลว้ในกระบวนการผลติเอทานอลจากคารบ์อนยงัปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลดลงถงึรอ้ยละ 82 เมื่อเทยีบกบักระบวนการ
ผลติในรูปแบบเดมิ ส าหรบัผลติภณัฑซ์กัผา้ชนิดแคปซูลภายใตย้ีห่อ้โอโม่ทีผ่ลติจากคารบ์อนรไีซเคลินี้บรษิทั Unilever 
มกีารจ าหน่ายในราคาเท่ากบัแคปซูลซกัผา้ทีผ่ลติจากเชือ้เพลงิฟอสซลิ เพื่อส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคใชส้นิคา้นี้ โดยแคปซลู
ซักผ้าจากคาร์บอนรีไซเคิลนี้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี และได้รับการจัดอันดับเป็นสินค้าขายดีใน
แพลตฟอรม์ E-commerce ของจนีอย่าง JD and Tmall รวมถงึยงัไดร้บัการพดูถงึในสือ่ต่างๆ กว่า 300 ลา้นครัง้ สง่ผล
ให้ยอดขายรวมของแบรนด์โอโม่เติบโตขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยงัวางแผนที่จะต่อยอดการใช้สารลดแรงตึงผิวจาก
คารบ์อนในผลติภณัฑอ์ื่นๆ ของบรษิทัในอนาคต เช่น สบู่และน ้ายาลา้งจาน เป็นตน้ 

โอกาสทางธรุกิจจากความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศก่อใหเ้กดิภยัธรรมชาตแิละภยัพบิตัทิัง้ภยัแลง้ น ้าท่วม และคลื่นความร้อน 
ส าหรบับรษิทัทีพ่ึง่พงิทรพัยากรธรรมชาตหิรอืใชว้ตัถุดบิทีข่ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศมแีนวโน้มทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการ
หยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Disruption) ดงันัน้บรษิัทอาจลดความเสีย่งได้โดยการหาวตัถุดบิอื่นมา
ทดแทน นอกจากนี้ จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่คีวามกงัวลดา้นสิง่แวดลอ้ม (Eco-anxiety) ส่งผลใหค้วามต้องการ
สนิค้าและบรกิารที่ยัง่ยนืมากขึน้ จากผลการส ารวจของ Euromonitor International บรษิัทวจิยัตลาดระดบัโลกพบว่า
ผู้บริโภคร้อยละ 51 รู้สึกยินดีที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบุว่าการใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กบัโลก  นอกจากนี้ จากการผลการส ารวจของ YouGov 
บรษิทัวจิยัตลาดสญัชาตอิงักฤษทีไ่ดศ้กึษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคทัว่โลกพบว่าผูบ้รโิภคร้อยละ 60 ยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิ
เพิม่ขึน้ส าหรบัสนิค้าหรอืบรกิารทีช่่วยลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ดงันัน้ ภาคธุรกจิสามารถพลกิปัจจยัเสีย่งนี้เป็น
โอกาสไดโ้ดยพฒันาสนิคา้หรอืบรกิารทีม่กีารปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ท ์(Carbon Footprint) ต ่าโดยอาศยันวตักรรม ซึง่
จะช่วยตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภค และลดความเสีย่งในการหยุดชะงกังนัของการด าเนินงานได ้ส าหรบัโอกาส
เหล่าน้ีจะช่วยตอบโจทยเ์ป้าหมายที ่13 Climate Action การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 



 
  ทีม่า Perfect Day 

ส าหรบัตวัอย่างบรษิทัทีไ่ดม้กีารพฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิารเพื่อตอบโจทยปั์ญหาดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ เช่น บรษิทั Perfect Day บรษิทั Startup ทีต่ัง้อยู่ใน Silicon Valley ไดม้องเหน็ปัญหาของไอศกรมีทีท่ าจาก
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ เช่น นมอัลมอนด์ หรือนมข้าวโอ๊ต ให้รสสมัผัสที่ไม่เหมือนกับไอศกรีมที่ท าจากนมววั 
โดยเฉพาะความครมีมี ่ท าใหเ้กดิเป็นไอเดยีในการพฒันาไอศกรมีทีผ่ลติจากโปรตนีนม ทีไ่ม่ตอ้งใชน้มววัในการผลติ ซึง่
กระบวนการผลติโปรตีนจากนมเริม่จากการน าจุลนิทรยี์ (Microflora) มาปรบัปรุงให้มรีหสัพนัธุกรรมและโครงสร้าง
เหมอืนนมววั เพื่อสรา้งเป็นโปรตนี 2 กลุ่มหลกั คอื เคซนี (Casein) และเวย ์(Whey) จากน าโปรตนีทีไ่ดผ้สมดว้ยไขมนั
จากพชื วติามนิ แร่ธาตุ และน าไปผ่านกระบวนการหมกัจนกลายเป็นผลติภณัฑโ์ปรตนีนมทีป่ราศจากน ้าตาลแลคโตส 
ซึง่สามารถน าไปผลติไอศกรมีได ้โดยไอศกรมีทีผ่ลติจากโปรตนีนมนี้จะมรีสชาต ิความหนืด และปรมิาณสารอาหารที่
เหมอืนกบันมววั ทัง้ที่ไม่ได้ใชส้่วนผสมหรอืองค์ประกอบใดจากววัเลย โดยปัจจุบนับรษิทั Perfect Day ได้มกีารขาย
โปรตนีนมเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติไอศกรมีใหก้บัหลายแบรนด ์เช่น ไอศกรมี Greater’s และเจลาโต้ Villa Dolce 
เป็นต้น นอกจากนี้ยงัน าไปผลติเป็นผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น นมบรรจุกล่อง ครมีชสี และเวยโ์ปรตนี เป็นต้น  จากผลส าเรจ็
ดงักล่าวส่งผลใหบ้รษิัท Perfect Day ได้รบัเงนิลงทุนจาก Venture Capital รวมกนัตัง้แต่รอบ Series A ถึง Series D 
สงูถงึ 750 ลา้นดอลลารส์หรฐั และอยู่ในขัน้ตอนเตรยีมการเพื่อเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

จากรายงาน Climate Change and The Global Dairy Cattle Sector ซึ่งจัดท าโดยองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization) ในปีค.ศ. 2019 พบว่าการผลติสนิคา้จากนมววัมี
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกกว่าปีละ 1,711.8 ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า (Carbon Dioxide Equivalent) คดิ
เป็นรอ้ยละ 3.4 ของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัว่โลก ซึง่มากกว่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของอุตสาหกรรมการบนิ 
(รอ้ยละ 1.9) และอุตสาหกรรมชปิป้ิง (รอ้ยละ 1.7) ดงันัน้ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลของบรษิทั Perfect Day ทีร่ะบุว่า
กระบวนการผลิตโปรตีมนมของบริษัทสามารถลดการปล่อยเรือนกระจกลงไปได้ถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกบัการใช้
ผลติภณัฑจ์ากนมววั นอกจากนี้ยงัลดการใชน้ ้าและพลงังานทีไ่ม่หมุนเวยีนไดถ้งึรอ้ยละ 99 และ 60 ตามล าดบั ดงันัน้ 
การใชโ้ปรตนีนมมาทดแทนผลติภณัฑจ์ากนมววัสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ไดอ้ย่างมนียัส าคญั 

จากตวัอย่างธุรกจิทีน่ าเสนอขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าแต่ละบรษิทัมกีลยุทธก์ารพลกิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหเ้ป็น
โอกาสโดยการออกผลติภณัฑแ์ละบริการทีช่่วยลดผลกระทบที่เกดิจากประเดน็ปัญหาต่างๆ ของโลก และตอบโจทย์
เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืไดอ้ย่างน่าสนใจ ส าหรบัภาคธุรกจิในประเทศไทยควรมกีารน าประเดน็เป้าหมายการพฒันา



ที่ยัง่ยืนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และสร้างความ
แตกต่างในสายตาของลูกค้า นอกจากนี้  จากรายงาน UN Sustainable Development Goals ในปีค.ศ. 2019 ได้
คาดการณ์มูลค่าตลาดของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีต่อบโจทยเ์ป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจะสงูถงึ 12 ลา้นลา้นดอลลาร์
สหรฐัในปีค.ศ. 2030 ดงันัน้ หากภาคธุรกจิในประเทศไทยละเลยหรอืไม่ใหค้วามสนใจกบัประเดน็เป้าหมายการพฒันาที่
ยัง่ยนือาจจะพลาดโอกาสทีส่ าคญันี้ 

 

 

ท่ีมา 

https://www.xerostech.com/ 
https://www.agemon.cz/en/hydrofinity-commercial-laundry-machine/ 
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emissions/ 
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