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สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.”) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Development Programme: “UNDP”) ดาเนินโครงการ “แผนที่การลงทุนสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ปี 2565” หรือ “SDG Investor Map
Thailand 2022” และจัดทารายงานฉบับนี้ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลโครงการของหน่วยงาน
ทั้ งภาครั ฐ และเอกชนที่ ต้อ งการระดมทุ น เพื่ อ น าไปดาเนิ น กิ จ การที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
ข้อมูลดังกล่าวได้มีการศึกษาวิเคราะห์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และจะถูกนาไป
เผยแพร่ บนแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ร่ ว มกั บ โครงการลั ก ษณะเดี ย วกัน จากทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก
เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วโลกรวมทั้งผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
และกว้างขวาง
รายงานฉบับนี้ ได้รวบรวมโอกาสด้านการลงทุน (IOA) ที่น่าสนใจ รวม 15 ด้าน จาก 9
กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย พร้อมข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งเป็นธุรกิจที่หลากหลาย
และสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม นับได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างความ
ต้ อ งการกระแสเงิ น ทุ น จากภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ภ าคส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ทาให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ ชุมชน และกลุ่มคนชายขอบได้มากขึ้น ช่วยลดความ
เหลื่อมล้า และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ
SDG Investor Map จึงถือเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ระดมทุน ทั้งบริษัทจด
ทะเบียน บริษัทขนาดกลาง-เล็ก บริษัท Startup และบริษัทต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน
(supply chain) ตลอดจนผู้ลงทุน stakeholder ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนในวงกว้าง
เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มดังกล่าว จะช่วยสร้างโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้
ลงทุนที่สนใจการลงทุนแบบเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ซึ่งมี แนวโน้มที่ จะให้
ผลตอบแทนที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ช่วยขับเคลื่อนให้มีกิจการที่มุ่งเน้นการดาเนินงานที่
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อ
ระบบเศรษฐกิจไทย
สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เชื่ อว่ า การมี น โยบาย ก าหนดเป้ า หมายและกลยุ ท ธ์
รวมทั้งดาเนินการ ซึ่งนาไปสู่การรายงานผลงานด้านความยั่งยืน ESG/SDGs ที่ดีของบริษัท
จดทะเบียน นอกจากจะช่วยเสริมสร้างบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาธรร
มาภิบาล สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมลดความเหลือ่ มลา้ แล้ว ยังช่วยพัฒนาตลาดทุนไทยให้
เป็นตลาดทุนที่ยั่งยืน และเป็นกลไกสาคัญ ที่จะช่วยผลักดันประเทศให้บรรลุเป้าหมาย
ระดับชาติ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ กับ
สิทธิมนุษยชน (NAP) แผนพัฒนาตลาดทุนไทย รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายระดับโลกคือ
เป้าหมาย SDGs ในปี 2030 อีกด้วย
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วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แสดงให้เห็นถึงการ
เรียกร้องระดับสากลขององค์การสหประชาชาติเพื่อยุติความยากจน ปกป้องโลก และสร้างความ
มั่นใจในสิทธิเสรีภาพและความมั่งคั่งที่ทุกคนพึงมี วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และ SDGs
จะต้องทาหน้าที่เป็นกรอบการทางานให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นั่นหมายถึงทาหน้าที่ในการส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันและบริษัทต่าง ๆ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับ SDGs มากขึ้น โดยใช้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 เป็นแผนงานเชิง
รุก แทนที่จะเป็นเพียงกรอบการทางานสาหรับนโยบายการคลังสาธารณะแบบเจาะจงไปที่การ
ประเมินผลย้อนหลังเท่านั้น
จากข้อมูลข้างต้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จึงได้พัฒนา SDG Investor Maps
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จัดทาข้อมูลข่าวกรองทางการตลาดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถลดช่องว่างการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ในระดับประเทศและให้ลาดับความสาคัญในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการลงทุนกับภาคเอกชน โดย SDG Investor Maps ช่วยจัดทาข้อมูล
เชิงลึกเกี่ยวกับการค้าและโอกาสในการลงทุน SDG ในระดับท้องถิ่น ประเมินโอกาสทางธุรกิจ รวม
ไปถึงความคาดหวังที่ควรตั้งสาหรับการลงทุนให้กับนักลงทุน ภายใต้กรอบการเงินเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (The Integrated National Financing Frameworks: INFFs) SDG Investor Maps
นับเป็ นเครื่ องมือที่ สามารถแจ้ งถึ ง การระดมทรั พยากรส าหรับแผนด้ านการพัฒนาของ
ประเทศ นอกจากนี้นวัตกรรมทางการตลาดของ SDG Investor Maps ยังสามารถจัดทาแบบจาลอง
ทางธุรกิจที่ให้ทั้งหลักฐาน ข้อมูล และคาแนะนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมกระบวนการด้าน
การเงินตามกรอบการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (INFF) อีกด้วย โดยที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ ได้นาวิธีนี้ไปใช้กับหลากหลายประเทศ เช่น บราซิล โคลัมเบีย อาร์เมเนีย อินเดีย จีน
และขณะนี้ได้เปิดตัว SDG Investor Maps ในประเทศไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ร่วมกับกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พัฒนา SDG Investor Map ยกระดับการทางานตามกรอบการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(INFF) ภายใต้การชี้แนะของกระทรวงการคลัง และสร้างแนวทางที่เป็นองค์รวมในการจัดหาเงินทุน
จากภาครัฐและเอกชนมาใช้สาหรับพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งบทเรียนและความสาเร็จของ
การริเริ่มที่ไทยนั้น จะช่วยพัฒนาระบบของ SDG Investor Mapping ระดับสากลในอนาคต

เป้า

หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนับเป็นความมุ่งมั่นในระดับ
XXXXXXXXสากลที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยให้
ความสาคัญในฐานะเครื่อ งมือ ที่ช่ว ยก าหนดทิศทางการพั ฒนา
ซึ่ ง เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม ให้ น านาชาติ ร่ ว มมื อ กั น ขจั ด
ความยากจน ปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม และช่ ว ยให้ ทุ ก คนบนโลก
สามารถใช้ ชี วิ ต อย่ า งสั น ติ สุ ข และมั่ ง คั่ ง ภายในปี 2573
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อ
ที่ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนในทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่ง แวดล้ อ ม ภาคเอกชนนั บ ว่ า มี บ ทบาทส าคั ญ ในการผลั ก ดั น
การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการคิดค้นนวัตกรรมและบ่มเพาะความคิด
สร้างสรรค์ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีศักยภาพในการสร้า ง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 360 ล้านล้านบาทต่อปี1 จากการ
ลงทุนในภาคการเกษตรและระบบผลิตอาหาร โครงสร้างพื้นฐาน
ของเมื อ ง พลั ง งาน การแปรรู ป ทรั พ ยากร และการบริ ก าร
ด้านสุขภาพ ทั้งนี้ การลงทุนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลกยังคง
ต้องการเงินลงทุนเพิ่มเติมสูงถึง 75 ล้านล้านบาท และอาจสูงขึ้น
ถึง 126 ล้านล้านบาท2 จากการหดตัวของการลงทุนภาคเอกชน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19

รายงาน SDG Investor Map รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสของการลงทุนในภาคส่วนต่าง ๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการพัฒนาและในขณะเดียวกันยังเป็นเครื่องมือที่มี
ศักยภาพและความยืดหยุ่นทางเศรษฐศาสตร์สูง ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้พัฒนาจากวิจัย SDG
Impact ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่รวบรวมบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับมุมมองของนัก
ลงทุนและโอกาสในวงกว้างมากกว่า 30 ชิ้น และในขณะเดียวกันได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ 15 เขต
โอกาสการลงทุน (Investment Opportunity Areas: IOAs) ใน 8 ภาคส่วน ซึ่งได้แก่ อาหารและ
เครื่องดื่ม ทรัพยากรหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก บริการด้านสุขภาพ การขนส่ง การเงิน
โครงสร้างพื้นฐาน บริการ และการศึกษา เราหวังว่าแนวทางที่เน้นผลลัพธ์และขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูลของโอกาสทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ จะทาให้เกิดกระแสเงินทุนและเส้นทางการ
ทางานร่วมกันที่มากขึ้น เรารู้สึกขอบคุณสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสาหรับความร่วมมือในโครงการที่สาคัญนี้ และเราหวังว่า การร่วมมือ
ครั้งนี้จะก่อให้เกิดระบบการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป

เพื่ อ กระตุ้ น การลงทุ น ด้ า นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในภาคเอกชน
โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (UNDP) ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
(ก.ล.ต.) ดาเนินโครงการ “แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” (SDG Investor Maps) โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มการ
ลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Platform)
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการน าเสนอโอกาสด้ า นการลงทุ น
(Investment Opportunity Area: IOA) ในธุรกิจที่สามารถตอบ
โจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศ
ไทย โดยเป็นการนาเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนต่าง ๆ
อาทิ โอกาสทางการตลาด ผลตอบแทนจากการลงทุน ผลประโยชน์
ด้านความยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการพัฒนาแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เริ่มต้นจากการศึกษางานวิจัยและรายงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับสถานะการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรวมของประเทศไทย
และการประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในหลายภาคส่ ว น อาทิ
หน่วยงานภาครัฐ นักลงทุนภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ
และนักวิชาการ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โอกาสในการพัฒนาที่สาคัญของประเทศไทย โดยอิงตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนและการส่งเสริมเชิงนโยบายจากภาครัฐ

<Signature>
นายเรอโน เมแยร์ (RENAUD MEYER)
ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย

1 Business
2

and Sustainable Development Commission. (2017). Valuing the SDG Prize: Unlocking Business Opportunities to Accelerate Sustainable and Inclusive Growth.
OECD. (2020). Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021
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สำรบัญ
โอกาสในการพัฒนาและการส่งเสริมเชิงนโยบายของไทยได้ถูกนามา
วิเคราะห์เพื่อระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Priority Sectors) และ
กลุ่มอุ ตสาหกรรมย่อ ย (Priority Subsectors) ที่ต้องการการลงทุน
เพิ่ ม เติ ม จากภาคเอกชน ตลอดจนพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย (Priority
Subregions) เพื่อระบุโอกาสด้านการลงทุน (IOA) ที่มีศักยภาพสูงใน
การสร้างผลกระทบเชิงบวก และสามารถเติบโตในทางธุรกิจ โดยมีการ
สัมภาษณ์ เชิง ลึก กั บ ผู้มี ส่ว นได้เ สีย และนั ก ลงทุน อาทิ ตัว แทนจาก
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง
ผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ ผู้บริหารสินทรัพย์ นักลงทุนภาคเอกชน และ
นั ก วิ ช าการ เพื่ อ รวบรวมข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ การลงทุ น รู ป แบบธุ ร กิ จ
(Business Model) ข้อมูลด้านการตลาด นโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ด้านความยั่งยืนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่
เป็นส่วนช่วยในการคัดกรองโอกาสด้านการลงทุน และข้อจากัดต่าง ๆ
อีกด้วย
ตารางที่ 1 โอกาสด้านการลงทุน (IOA) ที่น่าสนใจของประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย
โอกาสด้านการลงทุน
อาหารและการเกษตร
• การเกษตรอัจฉริยะ
• การยกระดับห่วงโซ่อุปทานการเกษตร
ยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์
• บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร
• โปรตีนทางเลือก อาหารแห่งอนาคต
พลังงานทางเลือก
• พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบกระจาย
ศูนย์
• โรงงานไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพ
ของชุมชน
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
• การแพทย์ทางไกล
การคมนาคมขนส่งทางบก
• การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ (Smart
Mobility)
การธนาคารสาหรับภาคธุรกิจ • สินเชื่อขนาดเล็กเพื่อการประกอบธุรกิจ
และรายย่อย
ประกันภัย
• ประกันภัยสาหรับรายย่อย
การบริหารจัดการขยะ
• แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมระบบ
การจัดการขยะ
• โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดการ
ขยะ
การโรงแรมและการท่องเทีย่ ว • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
• การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
เทคโนโลยีด้านการศึกษา
• การศึกษาออนไลน์แบบกระจายศูนย์
สาหรับวิชา STEM ทักษะดิจิทัล และ
ความฉลาดทางการเงิน

3

ผลลัพธ์จากโครงการฯ คือ โอกาสด้านการลงทุน (IOA) รวม 15
ด้านทีน่ ่าสนใจจาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมข้อมูล
ประกอบการตัดสิน ใจลงทุนเพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยื น
สาหรับนักลงทุนภาคเอกชน (ตารางที่ 1) อาทิ การคาดการณ์
ขนาดการลงทุน ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทน
รายงานฉบับนี้และข้อมูลโอกาสด้านการลงทุน (IOA) จะถู ก
เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สู่สาธารณะ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และนั ก ลงทุ น ภาคเอกชน ที่ มี
รายละเอี ย ดทั้งในส่ว นของข้อ เสนอแนะในเชิงนโยบายและ
โอกาสด้านการลงทุนที่มีศักยภาพสูงอื่น ๆ รวมถึงข้อจากัดต่าง
ๆ ที่ยังต้องการการส่งเสริม เพิ่มเติม (White Space) โดยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่การลงทุนฯ นี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น
ให้ เกิ ดการลงทุ น น าไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงและส่ งเสริ มในเชิ ง
นโยบาย ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการผลักดันการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต

คานิยม
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
อภิธานศัพท์
ภาพรวมแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศไทย
ความสาคัญของแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อประเทศไทย
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15 โอกาสด้านการลงทุนที่น่าสนใจของประเทศไทย
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อาหารและการเกษตร
การเกษตรอัจฉริยะ
การยกระดับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โปรตีนทางเลือก อาหารแห่งอนาคต
พลังงานทางเลือก
พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์
โรงงานไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพของชุมชน
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
การแพทย์ทางไกล
การคมนาคมขนส่งทางบก
การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)
การธนาคารสาหรับภาคธุรกิจและรายย่อย
สินเชื่อขนาดเล็กเพื่อการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
ประกันภัยสาหรับรายย่อย
การบริหารจัดการขยะ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการขยะ
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดการขยะ
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เทคโนโลยีด้านการศึกษา
การศึกษาออนไลน์แบบกระจายศูนย์สาหรับวิชา STEM ทักษะดิจิทัล และความฉลาดทางการเงิน

ธุรกิจที่น่าจับตามอง
มองอนาคตผ่านแผนที่การลงทุน
กิตติกรรมประกาศ
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อภิธำนศัพท์
คาศัพท์
ความหมาย
โอกาสด้านการลงทุน
การนาเสนอโอกาสด้านการลงทุนผ่านการแสดงข้อมูลการลงทุนและข้อมูลการตลาดในภาพรวม ซึ่งได้มาจากการศึกษาวิจยั
(Investment Opportunity Area: IOA) และการสัมภาษณ์กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน
พื้นที่สีขาว (White Space)
พื้นที่สขี าวเป็นคานิยามเฉพาะของแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืนของประเทศไทยที่หมายถึงโอกาสด้าน
การลงทุนที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของการสร้างผลกระทบเชิงบวกและการเติบโต แต่ยังพบอุปสรรคในการผลักดัน เช่น นโยบาย
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมธุรกิจไม่เพียงพอ ความสนใจจากนักลงทุนภาคเอกชนที่ยงั มีจากัด หรือมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทาให้ธุรกิจ
นั้น ๆ ยังไม่เป็นที่น่าดึงดูด เป็นต้น
มูลค่าตลาด (Market Size)
ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการรวมถึงอุตสาหกรรมแต่ละประเภท แสดงถึงศักยภาพหรือโอกาสใน
การสร้างรายได้และกาไรให้แก่นักลงทุน
ระยะคืนทุน (Payback Period)
ระยะเวลาที่การลงทุนจะสามารถคืนทุนให้แก่นักลงทุน
ขนาดการลงทุน (Investment Size)
มูลค่าของเงินที่จาเป็นต้องใช้ในการลงทุน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Priority
กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยตามการแบ่งประเภทของ SASB’s Sustainable Industry Classification
Sector) และกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย
System (SICS)1 ที่ได้รับการคัดกรองว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการลงทุนจากภาคเอกชนเป็นปัจจัยสาคัญ
(Priority Subsector)
ในการขับเคลื่อน
พื้นที่เป้าหมาย (Priority Subregion)
พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายสาหรับแต่ละโอกาสด้านการลงทุน (IOA) ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านตลาด ห่วงโซ่อุปทาน นโยบาย
ส่งเสริม หรือสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาในพืน้ ที่ ซึ่งในโครงการนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เมืองรอง เมืองหลัก และ
ทั่วประเทศ โดยนิยามตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดังนี้
• เมืองรอง ครอบคลุม 55 จังหวัด ที่รองรับนักท่องเที่ยวน้อยกว่า 4 ล้านคนต่อปี
• เมืองหลัก ครอบคลุม 22 จังหวัด ที่รองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 4 ล้านคนต่อปี และเป็นภาพสะท้อนของจังหวัดที่มี
ความหนาแน่นของประชากรในเมืองสูง
• ทั่วประเทศ ครอบคลุมพี้นที่ทุกจังหวัดของประเทศไทย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนเมื่อเทียบกับเงินลงทุน ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่แสดงถึงกาไรที่จะได้รับจากการลงทุนต่าง ๆ
(Return on Investment: ROI)
(รายได้ จากการลงทุน – เงินลงทุน)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน =
เงินลงทุน
อัตราผลตอบแทนภายใน
อัตราผลตอบแทนที่ทาให้การลงทุนก้อนแรกนั้นเกิดความคุ้มทุน การคานวณอัตราผลตอบแทนภายในนั้นเป็นการคานวณหา
(Internal Rate of Return: IRR)
อัตราผลตอบแทนที่ทาให้เงินสดสุทธิในอนาคต (Net Present Value) ซึ่งทอนมูลค่ากลับมาในปัจจุบันแล้วมีค่าเท่ากับเงิน
ลงทุนก้อนแรก การลงทุนจะมีความคุ้มค่าถ้าอัตราผลตอบแทนภายในนัน้ สูงกว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน (เช่น อัตราดอกเบี้ย
และค่าเสียโอกาสจากการลงทุน) และอัตราผลตอบแทนภายในที่สูงสามารถสะท้อนว่าการลงทุนนั้นจะให้ผลตอบแทนและ
กาไรที่สูง
𝐶𝐹

𝐶𝐹

𝐶𝐹

1
2
𝑛
NPV = 0 = 𝐶𝐹0 + (1+𝐼𝑅𝑅)
1 + (1+𝐼𝑅𝑅)2 + (1+𝐼𝑅𝑅)𝑛

อัตรากาไรขั้นต้น
(Gross Profit Margin)

Internal Rate of Return (IRR) = อัตราผลตอบแทนภายใน
Net Present Value (NPV) = เงินสดสุทธิในอนาคต = 0
CF0 = กระแสเงินสดในปีที่ 0 หรือ เงินลงทุนก้อนแรก
CF1 = กระแสเงินสดในปีที่ 1 หรือ รายรับ/รายจ่ายจากการลงทุนในปีที่ 1
CFn = กระแสเงินสดในปีที่ n หรือ รายรับ/รายจ่ายจากการลงทุนในปีที่ n
n = ปีที่ n
อัตราที่แสดงให้เห็นว่าการลงทุนนั้นสามารถสร้างกาไรในสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอัตรากาไรขั้นต้นที่สูงแสดงถึง
ประสิทธิภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุนที่ดี

ธุรกิจ B2B (Business to Business)

กาไรขันต้
้ น (รายได้ –ต้ นทุนขายสินค้ า)
อัตรากาไรขันต้
้ น = รายได้ =
รายได้
คานิยามที่ใช้เรียกการทาการตลาดระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ การให้บริการหรือการขายสินค้ากันเองระหว่างผู้ประกอบการ

ธุรกิจ B2C (Business to Consumer)
เทคโลยีสมาร์ทกริด

1 Sustainability
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คาศัพท์
นโยบายรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐในรูปแบบ Feedin-Tariffs (FiT)

ความหมาย
คือ มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึง่ โดยภาครัฐเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าในราคาที่
ได้รับการประกันหรือในราคาทีส่ ูงกว่าราคาตลาดจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

มาตรฐาน HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) คือ การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมใน
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งในเชิงชีวภาพ เคมี และกายภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย จนได้รับการกาหนดให้เป็นมาตรฐาน
ของประเทศสาหรับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
คานิยามโดยรวมที่ใช้เรียก 4 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

การศึกษาวิชา STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics)
การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
(Programme for International Student
Assessment หรือ PISA)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals (SDGs)

คือ โครงการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งดาเนินการประเมินสมรรถนะ
ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ของนักเรียนอายุ 15 ปีในหลายประเทศ
ทุก ๆ 3 ปี
เป้าหมายระดับสากลที่ได้รับการรับรองโดย 193 ประเทศทั่วโลกในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี
2558 (United Nations General Assembly Summit) และเป็นข้อเรียกร้องให้นานาชาติร่วมกันดาเนินการเพื่อ
ขจัดความยากจน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และให้ทุกคนบนโลกได้สามารถใช้ชีวติ อย่างสันติสุขและ มั่งคั่งภายในปี
2573 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยเป้าหมาย 17 ข้อที่ครอบคลุมประเด็นด้านความยั่งยืนในทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากขน
ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย
ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
สร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพ และส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ
บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมายที่ 6 น้าสะอาดและการสุขาภิบาล
สร้างหลักประกันเรื่องการเข้าถึงน้าสะอาดและสุขอนามัย และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้
สร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่เข้าถึง เชื่อถือได้ และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และการมี
เศรษฐกิจ
งานที่เหมาะสมสาหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
อุตสาหกรรม
นวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้า
ลดความไม่เสมอภาคทั้งระดับประเทศและระดับสากล
เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 14 ทรัพยากรทางทะเล
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ ยืนเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 ระบบนิเวศบนบก
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยัง่ ยืน ป้องกันไม่ให้เกิดการกลาย
สภาพเป็นทะเลทรายหรือสภาวะแห้งแล้ง หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการเสื่อม
โทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบัน ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม และสร้าง
เข้มแข็ง
สถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดรับชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

คานิยามที่ใช้เรียกการทาการตลาดระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภค การให้บริการหรือการขายสินค้าจากผู้ประกอบโดยตรงให้แก่
ผู้บริโภค
สมาร์ทกริด (Smart Grid) คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่นาเทคโนโลยีหลากหลายประเภทเข้ามาทางานเพื่อช่วยใน
การตอบสนองและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของข้อมูล ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การ
จาหน่ายไฟฟ้า ไปจนถึงภาคส่วนของผู้บริโภค

Accounting Standards Board. https://www.sasb.org/find-your-industry/.
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ภำพรวมแผนที่กำรลงทุนสู่เป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของประเทศไทย
นักลงทุน ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนสูงโดยการยึดเอา

แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Map) คืออะไร?

ความยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินธุรกิจ

SDG Investor Map คือ ฐานข้อมูลด้านการตลาดที่จะช่วยระบุโอกาสด้านการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศกาลังพัฒนาที่มี
ศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ เป็นอันสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและช่องโหว่ด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการตัดสินใจของนักลงทุน สนับสนุนการระดมทุนขององค์กรภาคธุรกิจ และผู้
กาหนดนโยบายที่ต้องการสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืน

องค์กรภาคธุรกิจ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ สร้างธุรกิจ

SDG Investor Map จัดทาขึ้นสาหรับใคร?

ใหม่ ๆ หรือดึงดูดเม็ดเงินลงทุน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้กาหนดนโยบาย ที่ต้องการกาหนดนโยบายและกรอบแนวคิดเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์ 15 โอกาสด้านการลงทุนที่น่าสนใจของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการจัดทา SDG Investor Map
1 การระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อาหารและ
เครื่องดื่ม

ทรัพยากรหมุนเวียนและ
พลังงานทดแทน

บริการสุขภาพ
การบริการ

โครงสร้ างพื ้นฐาน

คมนาคมขนส่ง
การศึกษา

กลุ่ม
การเงิน
ผู้ให้บริการด้าน
การระบุ ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย (Priority อุตสาหกรรม
การคมนาคมขนส่งทางบก
พลังงานทางเลือก
สุขภาพ
อาหารและ
Sectors) ต่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในระดั บ ประเทศ เป้าหมาย
การเกษตร
พิจารณาจากการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
การโรงแรมและ
เทคโนโลยี
การท่องเที่ยว
การบริ
ห
ารจั
ด
การขยะ
ของประเทศไทยที่ ยั ง ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นา จาก
การศึกษา
บริการธนาคารสาหรับลูกค้า
กลุ่มองค์กรและรายย่อย
รายงาน Sustainable Development Report 2021
และประกันภัย
รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย
เมืองหลัก
เมืองรอง
ประเทศไทย และรายงานทบทวนผลการดาเนินการ
ทั่วทั้งประเทศ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติโดยสมัครใจ
การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน
บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนจากวัสดุ
เป็นต้น ประกอบกับ ประเด็นการพัฒนาที่มีแนวโน้ม
การเกษตรยั่งยืนและเกษตร
เหลือใช้ทางการเกษตร
พื
น
้
ที
เ
่
ป้
า
หมาย
ได้รับการส่งเสริมผ่านนโยบายของภาครัฐ ซึ่งได้รับ
อินทรีย์
การเกษตรอัจฉริยะ
การบรรจุ ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี และ
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล
พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
และก๊
าซชีวภาพของ
โปรตีนทางเลือก
แบบกระจายศูนย์
ชุมชน
อาหารแห่
ง
และร่างฉบับที่ 13 เป็นต้น
อนาคต

2 การระบุกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย

การระบุกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย (Priority Subsectors) เป็นการวิเคราะห์
ช่องว่างระหว่างการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐที่
เจาะจงลงมาในระดับภาคส่วน

สินเชื่อขนาดเล็กเพื่อ
การประกอบธุรกิจ

โอกาสด้านการลงทุน

3 การระบุพื้นที่เป้าหมาย

การะบุพื้นที่เป้าหมาย (Priority Subregions) เป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อระบุขอบเขตของ
การดาเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มีความเฉพาะเจาะจงสาหรับความต้องการของแต่ละ
พื้นที่และสอดคล้องตามนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ นอกจากนี้ ได้มีการการจัดประชุมร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมสาหรับกระบวนการขั้นที่ 1 – 3 และเป็นการยืนยัน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมย่อย รวมถึงพื้นที่เป้าหมาย

4 การนาเสนอโอกาสด้านการลงทุนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสด้านการลงทุน (Investment Opportunity Areas) ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจ
ปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโอกาสด้านการลงทุนแต่ละรายการ โดยใช้
ข้อมูลจากรายงานและผลการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ และข้อคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย อาทิ ผู้ป ระกอบการ นั ก วิ ช าการ ตั ว แทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตลอดจนนั ก ลงทุ น
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
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การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ
(Smart Mobility)

การแพทย์ทางไกล

ประกันภัยสาหรับรายย่อย

แพลตฟอร์มดิจทิ ัล
เพื่อส่งเสริมระบบ
การจัดการขยะ

โครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับการจัดการขยะ

การท่องเที่ยวเชิง
การท่องเที่ยวเชิง นิเวศและการ
สุขภาพและสปา ท่องเที่ยวโดยชุมชน
การศึกษาออนไลน์
แบบกระจายศูนย์
สาหรับวิชา STEM
ทักษะดิจิทัล
และความฉลาด
ทางการเงิน

โอกาสด้านการลงทุนที่ถูก
พิจารณาให้เป็น พื้นที่สีขาว
(White Spaces) หรือ
ประเด็นที่มีศักยภาพแต่ยังต้อง
ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม
เช่น เชื้อเพลิงอากาศยาน
ที่ยั่งยืน การผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายข้ามกลุ่มผู้ใช้บริการ
ของโรงพยาบาลเอกชน และ
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับ

โอกาสด้านการลงทุน

กลุ่ม
ขนาดการ ระยะคืนทุน
อุตสาหกรรม ลงทุน
(ปี)
เป้าหมาย (ล้านบาท)

ผลตอบแทน

< 15

<5

IRR > 25%

< 15

<5

ROI 5 - 10%

30 – 300

<5

30 – 300

<5

< 15

5 – 10

1. การเกษตรอัจฉริยะ
2. การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตรยั่งยืนและ
เกษตรอินทรีย์
3. บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

อาหารและ
เครื่องดื่ม

4. โปรตีนทางเลือก อาหาร
แห่งอนาคต
5. พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
แบบกระจายศูนย์
6. โรงงานไฟฟ้าชีวมวลและ
ก๊าซชีวภาพของชุมชน
7. การแพทย์ทางไกล

ทรัพยากร
หมุนเวียน
และพลังงาน
ทดแทน

10. ประกันภัยสาหรับรายย่อย
11. แพลตฟอร์มดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการ
ขยะ
12. โครงสร้างพื้นฐาน
สาหรับการจัดการขยะ

13. การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและสปา

เก้าไร่ (สตาร์ทอัพ)
SMARTFARMDIY
(สตาร์ทอัพ)
ฟาร์มโตะ (สตาร์ทอัพ)
สุขใจออแกนิก
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)
เกรซ (ธุรกิจขนาดกลาง)
ฟางไทย
(วิสาหกิจเพื่อสังคม)
แมลงรวย (ธุรกิจขนาดเล็ก)
ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ (ธุรกิจ
ขนาดเล็ก)
ลีโอนิคส์ (ธุรกิจขนาดกลาง)
กันกุล (ธุรกิจขนาดใหญ่)

> 300

> 10

IRR 5 - 10%

บริการสุขภาพ 15 – 30

5 – 10

ROI 15 – 20%

15 – 30

<5

ROI 10 – 15%

< 15

<5

ROI 5 - 10%

15 – 30

5 – 10

ROI 10 – 15%

ยูเอซี โกลบอล
(ธุรกิจขนาดใหญ่)
น้าตาลขอนแก่น
(ธุรกิจขนาดใหญ่)
อูก้า (สตาร์ทอัพ)
ดอกเตอร์ รักษา
(สตาร์ทอัพ)
วีมูฟ (สตาร์ทอัพ)
มูฟมี (สตาร์ทอัพ)
ขอนแก่นพัฒนาเมือง (บริษัท
พัฒนาเมือง)
เงินติดล้อ (ธุรกิจขนาดใหญ่)
โนบูโร (สตาร์ทอัพ)
เอไอเอ (ธุรกิจขนาดใหญ่)
อิกลู (สตาร์ทอัพ)

30 – 300

5 – 10

IRR 15 – 20%

เก็บ (สตาร์ทอัพ)
ยินดี (สตาร์ทอัพ)

< 15

<5

Gross Profit
Margin
> 25%

< 15

5 – 10

ROI > 25%

< 15

<5

ROI > 25%

ซีโร่ เวสท์ โยโล
(สตาร์ทอัพ)
วงษ์พาณิชย์
(ธุรกิจขนาดกลาง)
ชีวาศรม (ธุรกิจขนาดกลาง)
มั่นคง ไลฟ์
(ธุรกิจขนาดเล็ก)
โลเคิล อไลค์ (สตาร์ทอัพ)
ฟายด์ โฟล์ค (สตาร์ทอัพ)

< 15

<5

ROI 10 – 15%

8. การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ คมนาคม
(Smart Mobility)
ขนส่ง
9. สินเชื่อขนาดเล็กเพื่อ
การประกอบธุรกิจ

Gross Profit
Margin
> 25%
Gross Profit
Margin
> 25%
Gross Profit
Margin
5 - 10%

ตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ

การเงิน

โครงสร้ าง
พื ้นฐาน

การบริการ
14. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
15. การศึกษาออนไลน์แบบ
กระจายศูนย์สาหรับ
วิชา STEM ทักษะดิจิทัล และ การศึกษา
ความฉลาดทางการเงิน

*** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน ***
ขนาดธุรกิจอ้างอิงจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลิร์น คอร์ปอเรชั่น
(ธุรกิจขนาดกลาง)
สคูลดิโอ (ธุรกิจขนาดกลาง)
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ควำมสำคัญของแผนที่กำรลงทุน
สู่เป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนของประเทศไทย
แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกพัฒนาขึ้น
ใน 15 ประเทศทั่ว โลก อาทิ บราซิล จีน โคลอมเบีย กานา
อินเดีย เคนย่า แอฟริก าใต้ ตุรกี ฯลฯ ครอบคลุมกว่า 250
โอกาสด้ า นการลงทุ น และในปี 2565 แผนที่ ก ารลงทุ น สู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับแรกของประเทศไทยได้ถูก
พั ฒ นาขึ้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง โอกาสและ
กระตุ้นให้เกิดการขยายการลงทุนจากภาคเอกชน ในการสร้าง
ทั้งผลตอบแทนและประโยชน์ให้แก่สังคมตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการจั ด ท าแผนที่ ก ารลงทุ น สู่ เ ป้ า หมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสาเร็จที่
คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น
ในต้นปี ที่ผ่า นมาหลังจากที่ป ระเทศตุรได้ เปิ ดตัว แผนที่ก าร
ลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน1 UNDP ประจาประเทศ
ตุ ร กี ไ ด้ มี ก า ร จั ด งา น ที่ เ ปิ ด โ อ ก า ศใ ห้ นั ก ล ง ทุ น แ ล ะ
ผู้ประกอบการจาก อตุสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ได้มาพบปะกัน ซึ่งอตุสาหกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็น
หนึ่งในกลุ่มอุ ตสาหกรรมเป้ า หมายที่ถู ก ระบุ โ ดยแผนที่ก าร
ลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศตุรกี จากงาน
นี้ หนึ่งในบริษัทที่เข้ า ร่ว มงานนั้นสามารถเซ็นสัญญากับ นัก
ลงทุ นเพื่ อ ความยัง ยื น จากประเทศสิ ง คโปร์ ไ ด้แ ละนับ เป็ น
จุดเริ่มต้นของการร่วมมือเพื่อความยั่งยืน1

โอกาสด้านการลงทุนสาหรับภาคเอกชนที่นา่ สนใจของประเทศไทย
ซึ่งผ่านการวิเคราะห์และคัดกรองจากกระบวนการมีสว่ นร่วมกับผู้มีสว่ นได้เสีย
เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวอย่างความสาเร็จในการนาแผนที่
การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้
WeWALK
ผู้ผลิตไม้เท้าอัจฉริยะ
สาหรับผู้พิการทางสายตาจาก
ประเทศตุรกีได้สามารถเชื่อมต่อกับ
นักลงทุนเพือ่ ความยั่งยืนจาก
ประเทศสิงคโปร์ได้สาเร็จจนนาไปสู่
การร่วมมือกันระหว่างทัง้ สองฝ่าย

• กำรเกษตรอัจฉริยะและกำรเกษตรแม่นยำสูง
• กำรยกระดับห่วงโซ่ อุปทำนกำรเกษตรยัง่ ยืนและเกษตรอินทรีย์

• กำรผลิตไฟฟ้ ำผ่ำนระบบ

เซลล์แสงอำทิตย์แบบกระจำยศูนย์

• โรงงำนไฟฟ้ ำชีวมวลและ

• บรรจุ ภัณฑ์ทยี่ งั่ ยืนจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร
• อำหำรแห่งอนำคต: โปรตีนทำงเลือก

ก๊ำซชีวภำพของชุ มชน

ทรัพยำกรหมุ นเวียนและ
พลังงำนทดแทน

อำหำรและเครื่องดื่ม
กำรศึกษำ
• กำรศึ กษำออนไลน์แบบกระจำยศูนย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฎในแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนมีแผนการทบทวนข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีความ
ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของประเทศไทย ทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายส่งเสริมภาครัฐ แนวโน้มของตลาด
และการลงทุน ฯลฯ และสามารถนาเสนอข้อมูลที่เหมาะสมต่อ
การกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

โอกำส
ด้ำนกำรลงทุน
ที่น่ำสนใจของ
ประเทศไทย

บริกำรสุขภำพ
• กำรแพทย์ทำงไกล

สำหรับวิชำ STEM ทักษะดิจิทัล
และควำมฉลำดทำงกำรเงิ น

กำรบริกำร
• กำรท่องเทีย่ วเชิงสุขภำพและสปำ

คมนำคมขนส่ง

• กำรท่องเทีย่ งเชิงนิเวศและชุ มชน

• กำรคมนำคมอัจฉริยะ (Smart

Mobility) สำหรับผู ้โดยสำรและ
ขนส่งสินค้ำ

กำรเงิน

1

9

โครงสร้ำงพืน้ ฐำน

• สินเชื่อขนำดเล็กเพื่อกำรประกอบธุ รกิจ

• แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมระบบกำรจัดกำรขยะ

• ประกันภัยสำหรับรำยย่อย

• โครงสร้ำงพืน้ ฐำนสำหรับกำรจัดกำรขยะ

UNDP. (2022). Connecting tech enterprises with private sector investors to spur sustainable development in Turkey.
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กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: อาหารและการเกษตร

กำรยกระดับห่วงโซ่ อุปทำน
กำรเกษตรยัง่ ยืนและเกษตรอินทรีย์

กำรเกษตรอัจฉริยะ
ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ภาคเกษตรนับว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก แต่เกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าอาชีพอื่น ๆ
ซึ่ งส่ ว นหนึ่ งมี ส าเหตุ มาจากปั ญ หาข้ อ จ ากั ดด้ า นพื้ นที่ เพาะปลู ก ท าให้ มี
ความสามารถในการผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้น้อย ปัญหาค่าแรงงานสูง
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงตามมา และการขาดการวางแผนและการจัดการที่
ดีทาให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาทิ น้า ปุ๋ ย และ
เคมีภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เคมีภัณฑ์ที่มากเกินความจาเป็น ส่งผลให้
เกิดสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมและผลผลิตในปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และระบบนิเวศ

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามนโยบาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561-2565)
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน และการส่งเสริมด้า นธุรกิจเทคโนโลยีจ ากสานัก งานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

การเกษตรยั่งยืนและการเกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางสาคัญในการลดการใช้
สารเคมี ทั้งจากปุ๋ยเคมีและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
เกษตรกรและผู้ บ ริโ ภคจากการสัม ผัสกั บ สารเคมี และการรับ ประทาน
อาหารที่มีสารเคมีตกค้า ง แต่ในปัจ จุบันการเกษตรยั่งยืนและการเกษตร
อินทรีย์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากความสามารถในการผลิตที่
ยังมีผลผลิตต่อ ไร่ต่าและมีต้นทุนการผลิตที่สูง จึ งส่งผลให้ป ริมาณสินค้า
เกษตรอิ นทรีย์ที่ออกสู่ตลาดน้อยและมีราคาสูง ทาให้ผู้บริโ ภคส่ว นใหญ่
เข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ยาก

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ยุ ท ธศาสตร์ เ กษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บ ทการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (พ.ศ. 2561-2565)
• สร้างความเชื่อมั่นผ่านมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good
Agricultural Practices: GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย
สานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)

เกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยาสูง (Smart Farm and Precision
Farming) เป็นการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์เข้ากับวิถีเกษตรกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดข้อจากัดด้านพื้นที่เพาะปลูก และช่วย
ลดต้ น ทุ น ให้ แ ก่ เ กษตรกร เช่ น การใช้ เ ซนเซอร์ อั ต โนมั ติ เ พื่ อ ควบคุ ม
สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก (อุณหภูมิ ความชื้น แสง สารอาหาร ฯลฯ)
ระบบ Internet of Things (IoT) ภาพถ่ายดาวเทียม หรือโดรน เป็นต้น
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
• ใช้น้า ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากร และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงลดโอกาสการ
ตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม
• ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกร โดยลดการสัมผัสกับสารกาจัด
ศัตรูพืช
• เกษตรกรเพศหญิ ง ที่ ส่ ว นใหญ่ มี ห น้ า ที่ ใ นการใช้ แ รงงานหนั ก ใน
กระบวนการเกษตรสามารถรับการส่งเสริมศักยภาพจากประสิทธิภาพ
การผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจริยะที่ทุกคนเข้าถึงได้

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)
• อาจมีข้อจากัดในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล และเกษตรกรที่เป็นผู้สูงอายุ
• เกษตรกรหลายกลุ่มยังขาดความและรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
• เกษตรกรและเอกชนรายใหญ่มีความพร้อมด้านการลงทุนในเกษตร
อัจฉริยะและเกษตรแม่นยาสูงได้มากกว่าเกษตรกรรายเล็กที่มีรายได้
น้อย ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้าด้านรายได้ในภาคการเกษตร
ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• เก้ า ไร่ (Gaorai) เป็ น บริ ษั ท สตาร์ ท อั พ ด้า นเทคโนโลยี ก ารเกษตรที่
พัฒนาแพลตฟอร์มที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่างนักขับโดรนอิสระ และ
เกษตรกรที่ต้องการใช้บริการโดรนพ่นสารกาจัดศัตรูพืช ซึ่งประโยชน์ที่
เกษตรกรได้รับคือ ต้นทุนที่ลดลงทั้งจากค่าจ้างคนงานและปริมาณการ
ใช้สารกาจัดศัตรูพืช เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตโดยไม่ต้องลงทุน
ด้านเทคโนโลยีเอง และลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของเกษตรกร โดย
ลดการสัมผัสกับสารกาจัดศัตรูพืช

มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: IRR >25%
ระยะคืนทุน: น้อยกว่า 5 ปี
ขนาดการลงทุน: น้อยกว่า 15 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)
โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)

การยกระดับห่วงโซ่อุปทานการเกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ทาให้ระบบ
การเกษตรที่ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การจากัดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร และลดการบุกรุกป่าไม้ สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และการ
ทาวนเกษตร (Agroforestry Farming) ฯลฯ เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น มีการ
พั ฒ นาระบบการเชื่ อ มต่ อ โดยตรงระหว่ า งเกษตรกรกั บ ผู้ บ ริ โ ภค เช่ น
แพลตฟอร์มออนไลน์ ตลาดนัด ทั้งจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่และรายย่อย โดย
มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณการซื้อขายเพื่อให้ราคาต่อหน่วยลดลง (Economies
of Scale) ทาให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคามากขึ้น และลด
ปัญหาการกดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการผลิต
ให้เกษตรกร
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการลดการใช้สารเคมีในการผลิต
• เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและรายได้ รวมทั้งยกระดับความเป็นอยู่
ของเกษตรกร โดยป้ อ งกั น การกดราคาจากพ่ อ ค้ า คนกลางและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปลายน้า
• เพิ่มกาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์เกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ จน
ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปรับตัวลดลง และมีราคาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความต้องการ
ของผู้บริโภคในที่สุด
• ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเกษตรกร โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อระบบ
เจริญพันธุ์ของเกษตรเพศหญิง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

• การลงทุนเพาะปลูกและการรับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ต่าง ๆ อาจ
เป็นต้นทุนที่สูงสาหรับเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรที่มีรายได้น้อย
• ข้ อ มู ล จากส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ พ บว่ า ในปี 2563 การใช้ ง าน
อินเตอร์เน็ตของประชากรอายุ 50 ปีหรือมากกว่ามีสัดส่วนร้อยละ 501
แสดงให้ เห็นว่า ยังมีเกษตรผู้สูงวัย จานวนมากอาจไม่สามารถเข้า ถึ ง
ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ได้
• ปัญหาการเข้าถึงสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์
เนื่องจากก าลังการผลิตที่ยังมีจากัดในช่วงแรก อาจทาให้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีราคาที่สูงเกินไปสาหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่
ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• ฟาร์มโตะ (Farm-To) เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนามาร์เก็ตเพลสด้าน
สินค้าเกษตร โดยเกษตรกรสามารถสร้างเรื่องราวของตนเองเพื่อดึงดูด
ผู้บริโภค และเปิดรับจองผลผลิตได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทาการเพาะปลูก
นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพ และได้ก ารรับ รอง
มาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้งฟาร์มโตะ
ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรผ่านการให้ความรู้เพื่อเพิ่มจานวนผู้ผลิตที่มี
ศักยภาพในตลาด

มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: ROI 5-10%
ระยะคืนทุน: น้อยกว่า 5 ปี
ขนาดการลงทุน: น้อยกว่า 15 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บริโภคกินดี เกษตรกรอยู่ดี
ด้วยการยกระดับห่วงโซ่คุณค่า

1 สานักงานสถิติแห่งชาติ.
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กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: อาหารและการเกษตร

บรรจุ ภัณฑ์ท่ยี งั่ ยืนจำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร

โปรตีนทำงเลือก อำหำรแห่งอนำคต

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ขยะพลาสติกในทะเลนับเป็นปัญหาระดับโลก ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม แต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคจากการรับประทาน
อาหารทะเลที่มีการปนเปื้อนของสารพิษจากขยะพลาสติกขนาดเล็ก หรือ
ไมโครพลาสติกในทะเล นอกจากนี้ การกาจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
และขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผาในที่โล่ง ยังเป็นหนึ่งในแหล่งกาเนิดมลพิษ
ทางอากาศที่สาคัญของประเทศไทย

• การส่ ง เสริ ม จากภาครั ฐ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และโมเดล
เศรษฐกิจ BCG (Bio Circular Green) ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ และRoadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ.
2561-2573) ที่ได้กาหนดกรอบเวลาในการเลิกใช้พลาสติกประเภท
ต่าง ๆ
• ประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในปริมาณมาก และได้รับ
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน สาหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีฐาน
ชีวภาพ (Bio-based technology)

โปรตีนเป็นสารอาหารที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ โดยแหล่งโปรตีน
ส่วนใหญ่นั้นมาจากการบริโภคเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ การเลี้ยงปศุสัตว์ และการปลูก
พืชอาหารสัตว์ เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้าและพื้นที่ปริมาณมาก แต่กลับ มี
ประสิทธิภาพที่ต่า เมื่อเทียบกับการผลิตโปรตีนทางเลือกจากพืชและแมลง
เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการเลี้ยงปศุสัตว์ยังเป็นแหล่งสาคัญในการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 14 ของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมดในระดับ โลก 1 อี ก ทั้งผู้บริโ ภคยังอาจได้รับ ผลกระทบทาง
สุขภาพจากรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างอีกด้วย

• การสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐผ่านศูนย์ Food Innopolis เช่น บริการ
ห้องทดลอง และเครือข่ายด้านนวัตกรรมอาหารกับมหาวิทยาลัย และ
ภาคธุรกิจและเอกชนชั้นนาของประเทศ
• การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารผ่านมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐาน HACCP
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการนาของเหลือใช้
ทางการเกษตร เช่น เปลือกข้าว ชานอ้อย หรือเปลือกสับปะรด ฯลฯ มา
แปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติเป็นวัสดุชีวภาพ (Biomaterial) ที่
สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเมื่อได้รับการฝังกลบอย่างเหมาะสม
ซึ่งเป็นการช่วยลดการพึ่ งพาบรรจุภัณฑ์พลาสติก แบบใช้ครั้งเดียว สร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และบรรเทาปั ญ หามลพิษ ทาง
อากาศที่มาจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• ลดปริมาณขยะพลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และลดความเสี่ยง
ด้านสุขภาพของผู้บริโภคจากการรับประทานอาหารทะเลที่มีไมโคร
พลาสติก
• ลดความเสี่ย งด้ า นสุ ข ภาพจากการปนเปื้ อ นสารพิ ษ ในบรรจุ ภั ณ ฑ์
พลาสติก
• บรรเทาปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศจากการเผาวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตร และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่จาหน่ายวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่ถูกแปรรูป โดยเฉพาะเกษตรเพศหญิงที่ส่วนใหญ่มีหน้าที่
ในกระบวนการแปรรูป
• ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและงบประมาณของภาครัฐที่ใช้
สนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลจากการลดมลพิษทางอากาศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ด้วยทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)
• ประเทศไทยขาดกฎระเบียบเกี่ยวกับการกากับดูแลเนื้อหาการโฆษณา
เกี่ย วกับ คุณสมบั ติ ของบรรจุ ภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็ นเหตุข องการให้ข้ อมูล
บิดเบือนและสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภค ทาให้ ผู้ประกอบการที่
ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บรรจุ ภัณฑ์ ที่ยั่งยืน ต้องดาเนินการ
เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูง
มาก
• บรรจุ ภัณฑ์ ที่ยั่ง ยืนส่ ว นมากมี ราคาสูง เนื่อ งด้ว ยต้น ทุนการจั ดการ
วัตถุดิบที่สูง ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• เกรซ (Gracz) เป็ น แบรนด์ ผู้ ผ ลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรหลายประเภท เช่น ชานอ้อย และผักตบชวา เป็นต้น โดยมี
คุณสมบัติเป็นบรรจุภัณฑ์ปลอดสารพิษที่สามาถย่อยสลายจากการฝัง
กลบภายใน 42 วัน อีกทั้งแกรซยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดย
การสนับสนุนการแปรรูปเบื้องต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร และรับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนามาใช้
เป็นวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่งให้แก่ชุมชน
มูลค่าตลาด: 1.5 – 3 พันล้านบาท (คิดจาก 1-2%
ของมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด)
ผลตอบแทน: Gross Profit Margin >25%
ระยะคืนทุน: น้อยกว่า 5 ปี
ขนาดการลงทุน: 30 – 300 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)
โปรตีนทางเลือก คือ โปรตีนที่มากจากกระบวนการผลิตและแปรรูปแหล่ง
โปรตีนอื่น ๆ ให้มีคุณลักษณะภายนอกหรือสารอาหารใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์
เช่น การเพาะเนื้อสัตว์เทียมในห้ อ งทดลอง การผลิตโปรตีนที่ใช้วัตถุ ดิบ
จากพืช หรือการบริโภคโปรตีนจากสัตว์ประเภทอื่น เช่น แมลง เป็นต้น โดย
จุ ด แข็ ง ที่ ส าคั ญ ของกระบวนการผลิ ต โปรตี น ทางเลื อ กเหล่ า นี้ คื อ ส่ ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าและดีต่อสุขภาพ จึงได้รับความนิยมในผู้บริโภค
กลุ่มที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้รักสุขภาพ และกลุ่มมังสวิรัติอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ลดการใช้ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการบวนการผลิต
• ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของทั้งเกษตรกรที่ใช้เคมีภัณฑ์ และผู้บริโภค
ที่รับประทานสารเคมีและยาปฏิชีวนะที่ตกค้างในเนื้อสัตว์
• เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเนื่องจากโปรตีนทางเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงเมื่อเทียบกับสินค้าทางการเกษตรอื่น ๆ
• เพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ เกษตรกรเพศหญิ งเนื่ อ งจากการผลิต โปรตี น บาง
ประเภท เช่น โปรตีนจากแมลง มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ใช้แรงงานไม่มาก
และสามารถทาได้ภายในที่พักอาศัย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

• โปรตีนทางเลือกอาจมีราคาที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ ส่งผลให้การบริโภคยังไม่
เป็ นที่แพร่ห ลายในปัจ จุ บั น รวมถึงผู้บ ริโภคอาจไม่คุ้นเคยกับ แหล่ง
โปรตีนอื่น ๆ เช่น แมลง
• เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อ ยมีอุ ปสรรคในการผลิตโปรตีน
ทางเลือ กด้ว ยต้นทุนการผลิตที่สูง ทาให้ผู้ป ระกอบการส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเกษตรกรรายย่อยจะมีหน้าที่หลักเป็น
ผู้ผลิตวัตถุดิบและได้รับส่วนแบ่งของกาไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• แมลงรวย เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์แมลง เช่น เวย์
โปรตีนจากแมลง แป้งเสริมโปรตีน และอาหารว่างจากแมลง โดยมีการ
ส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ ซึ่งแมลงที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GAP อีกทั้ง แมลงรวยยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหัน
มาเลี้ยงแมลงมากขึ้น โดยการลงทุนเริ่มต้นจากเงินจานวนน้อยและมี
ระยะเวลาคืนทุนที่รวดเร็ว พร้อมมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อาหารเลี้ยง
แมลงที่ม าจากวั ต ถุ ดิ บ ทางการเกษตรในท้ อ งถิ่ น เพื่อ ลดการพึ่ ง พา
อาหารสาเร็จรูป

มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: Gross Profit Margin >25%
ระยะคืนทุน: น้อยกว่า 5 ปี
ขนาดการลงทุน: 30 – 300 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โปรตีนทางเลือกที่ดีต่อโลกและดีต่อคุณ
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กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: พลังงานทางเลือก

กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: พลังงานทางเลือก

พลังงำนไฟฟ้ ำแสงอำทิตย์แบบกระจำยศูนย์

โรงไฟฟ้ ำพลังงำนชีวมวลและก๊ำซชีวภำพของชุ มชน

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

การผลิตไฟฟ้ าเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือ นกระจกสูงเป็นอันดับ 1
ของประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดของประเทศ 1 ปัจจุบันเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มีราคาที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าผ่านระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
กระจายศูนย์เป็นแนวทางสาคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและเสริมความมั่นคงทาง
พลังงานให้แก่ประเทศ

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
(พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2561–2580) และแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย
สมาร์ทกริดของประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2579)
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน และการสนับสนุนทางด้านการเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
• นโยบายรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐในรูปแบบ Feed-in-Tariffs (FiT)

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากการเพาะปลูก และน้าเสีย จากการเลี้ย ง
ปศุสัตว์มักได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกวิธี จนกลายเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ
ทางอากาศและก๊าซเรือนกระจกที่สาคัญของประเทศ ดังนั้น การนาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร และน้าเสียจากการเลี้ยงปศุสัตว์มาใช้เป็นเชื้อเพลิง
เพื่อผลิตไฟฟ้าจึงเป็นแนวทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวที่มีศักยภาพ
อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลหรือก๊าซชีวภาพอาจมีข้อจากัดด้าน
ต้ น ทุ น ในการขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ สู ง ซึ่ ง การสร้ า งโรงไฟฟ้ า ขนาดเล็ ก หรื อ
โรงไฟฟ้าในระดับชุมชนที่สามารถตั้งอยู่ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง จึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และตอบโจทย์ปัญหาต้นทุนใน
การขนส่งวัตถุดิบ

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
(พ.ศ. 2561–2580) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2561–2580) และโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
• นโยบายรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐในรูปแบบ Feed-in-Tariffs (FiT)

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในกระบวนการ
การผลิตไฟฟ้า สามารถติดตั้งได้บนหลังคาของอาคารบ้านเรือน หรือแม้แต่
อ่างเก็บน้า ส่งผลให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจสามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง
โดยสามารถกัก เก็บไฟฟ้าเพื่อ ใช้ในเวลากลางคืน หรือขายไฟฟ้าส่วนเกิน
ให้แก่การไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังเป็นการผลิตไฟฟ้าที่สอดคล้องกับการขยายตัวของ
เทคโลยีสมาร์ทกริด และการซื้อขายไฟฟ้ากันเองโดยตรง (Peer-to-Peer)
ในอนาคตอีกด้วย จากการศึกษาโดยธนาคารกรุงไทย พบว่าประเทศไทยมี
2.36 ล้า นครัว เรือ นที่มีศัก ยภาพสูงในการติดตั้งระบบเซลล์ แ สงอาทิตย์
ขนาด 2kWh เพื่อได้ประโยชน์จากการบริโภคไฟฟ้าเองภายในครัวเรือน2
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• การผลิตไฟฟ้าจากแหลางพลังงานหมุนเวียนจะช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุข ภาพของชุมชน
โดยรอบ
• เพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดให้แก่ชุมชนและธุรกิจในพื้นที่ห่างไกล
• ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอาจสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนใน
กรณีที่มีการขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่การไฟฟ้า
• เสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศจากขยายกาลังการผลิต
ไฟฟ้า และการกระจายตัวของแหล่งพลังงานไฟฟ้า

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)
• แม้ร าคาของแผงเซลล์ แ สงอาทิต ย์จ ะมี แ นวโน้ มลดลงอย่ า งมากใน
ปัจจุบัน แต่ยังถือว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งสาหรับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
• นโยบายและระเบีย บการรับซื้อไฟฟ้า รวมถึงข้ อก าหนดที่เกี่ยวข้อ ง
ต่าง ๆ ของภาครัฐที่ยังมีความไม่ชัดเจน ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถ
ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการติดตั้งเซลล์ แสงอาทิตย์ และเป็น
ความท้าทายต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• ควรมีการคานึงถึงระบบการจัดการเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บ
พลังงานที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งจะกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
ในอนาคต

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพของชุมชน เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพสูงสาหรับประเทศไทย เนื่องจากมีวัตถุดิบที่
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าจากภาคการเกษตรจานวนมาก
อาทิ วั สดุ เหลื อใช้ทางการเกษตร พืช พลั งงาน3 อาทิ ไม้ไผ่และหญ้ าเนเปี ย
รวมถึงน้าเสียจากการทาปศุสัตว์ ซึ่งการกระจายตัวของโรงไฟฟ้าในชุมชนต่าง ๆ
ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้อีกด้วย

ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)

• ลีโ อนิ คส์ (Leonics) เป็ นบริษั ท เอกชนที่ใ ห้ บ ริ ก ารด้า นเทคนิ คและ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) โดย
ใช้ ระบบเซลล์ แ สงอาทิ ตย์ แ บบครบวงจร ซึ่ งมี รูป แบบของระบบที่
หลากหลายทั้งระบบ “Off-grid” ที่มีเครื่องสารองไฟและระบบกักเก็บ
พลังงาน ทาให้ระบบสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง และระบบ “On-grid”
ที่มีก ารเชื่ อ มต่อ กับ สายส่งไฟฟ้า ของการไฟฟ้า โดยลูก ค้ า มีทั้งกลุ่ ม
บ้า นพักอาศัย หมู่บ้ าน และภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังนาเทคโนโลยี
บล็ อ กเชนมาใช้ ส นั บ สนุ น การซื้ อ ขายไฟฟ้ า ผ่ า น Energy Trading
Platform พร้อมใช้ระบบ IoT และ AI ในการควบคุมและคาดการณ์
การผลิตและการใช้ไฟฟ้า

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือก
• ลดการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศโดยการนาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
• สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการรับซื้อพืชพลังงาน หรือวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร
• ชุมชนจะได้เป็นหุ้นส่วนของโรงไฟฟ้า และมีรายได้ส่วนหนึ่งจากการ
ขายไฟฟ้าที่ผลิตได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: Gross Profit Margin 5%-10%
ระยะคืนทุน: 5-10 ปี
ขนาดการลงทุน: น้อยกว่า 15 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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Group on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. (2021).
Thailand’s Voluntary National Review on the Implementation of the 2030 Agenda 2021 for Sustainable Development.
2 Krungthai Bank. (2021). Residential Solar Rooftop: Additional Income for Real Estate Developers.

• มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของชุมชนโดยรอบ หากขาดการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม
• อาจเกิดปัญหาการต่อต้านโครงการของชุมชนโดยรอบ หากไม่ได้รับ
การเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชนในช่วงวางแผนโครงการ เป็ นเหตุ
จาเป็นของการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
• ปัจจัยด้านภาพภูมิอากาศมีผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณพืชผลที่ถูกใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานและส่งผลทาให้ปริมาณวัตถุดิบมีความ
ผันผวนสูง
• นโยบายและเงื่อนไขในการรับซื้อไฟฟ้าของภาครัฐอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของโครงการ
ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• บริษัท ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน) (UAC Global PCL) ดาเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อ
นามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เช่น หญ้าเนเปียร์ ซึ่งสามารถปลูก
ได้ตลอดทั้งปีในพื้นที่เสื่อมโทรมที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชอาหาร
สัตว์หรือพืชเศรษฐกิจโดยทั่วไป รวมทั้งรับซื้อต้นข้าวโพดที่เหลือใช้หลัง
การเก็บเกี่ยวเพื่อนามาใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถช่วยลดการเผาในที่
โล่ง และบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศลงได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เปลี่ยนแดดบนหลังคาเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ทุกที่

1 Working

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)

มูลค่าตลาด: 3 พันล้าน – 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: IRR 5%-10%
ระยะคืนทุน: มากกว่า 10 ปี
ขนาดการลงทุน: > 300 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุเหลือใช้และน้าเสีย ด้วยการผลิตไฟฟ้า

3

พืชพลังงาน คือพืชผลทางการเกษตรที่ใช้ต้นทุนต่า เลี้ยงดูง่าย และถูกเพาะปลุกเพื่อการผลิตพลังงานโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถน้าไปแปรรูปให้ กลายเป็นเชื้อเพลิงประเภทของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
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กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: การคมนาคมขนส่งทางบก

กำรแพทย์ทำงไกล
ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

บุคคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยยังมีจานวนจากัดในหลายพื้นที่
เมื่อเทียบกับสัดส่วนแพทย์ 2.8 คนต่อประชาการ 1 พันคน ตามคาแนะนา
ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และยังมีการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็น
หั ว เมือ งใหญ่ จ นกลายเป็ น ปั ญ หาความเหลื่อ มล้าด้า นการเข้ า ถึ ง บริก าร
สุขภาพของประชาชน ส่งผลให้ผู้ป่ว ยที่อาศัย ในพื้นที่ชนบทและในพื้นที่
ห่างไกลอาจเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยทาให้มี
ข้อจากัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่มีหนึ่งใน
เป้าหมายในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ใน
ภูมิภ าค และแผนแม่บ ทการส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิ ทัล (พ.ศ. 25612565) ที่ส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลรวมถึงระบบการแพทย์ทางไกล
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)

• ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการแพทย์ทางไกล เช่น ผู้มีรายได้น้อย และ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
• การแพทย์ทางไกลอาจไม่เหมาะสมกับการรักษาโรคบางประเภท จึง
ควรใช้เป็นวิธีการในการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของสถานบริการ
สุขภาพแทนการทดแทน
• ผู้ป่ ว ยอาจมีความคุ้น เคยกับ การรัก ษาแบบดั้ง เดิ มที่ รู้สึก ว่า มีค วาม
ใกล้ชิดและมีความเป็นส่ว นตัว กับแพทย์ผู้รักษามากกว่า การแพทย์
ทางไกล
• การแพทย์ทางไกลอาจยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการ
ให้บริการสุขภาพในด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณภาพ และอัตรา
ค่าบริการที่แตกต่างกันระหว่างภาคของรัฐและเอกชน ซึ่งยังจาเป็นต้อง
ถูกแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพโดยรวมของปะเทศไทย

การแพทย์ทางไกลเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบออนไลน์ที่ทาให้
ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาโรค และการติดตามอาการได้
โดยไม่ต้ อ งเดิ น ทางซึ่ ง เป็ น การลดปั ญ หาด้า นการเข้ า ถึ ง บริก ารสุข ภาพ
การแพทย์ทางไกลสามารถพัฒนาระบบได้เองโดยสถานบริการสุขภาพของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ พัฒนาโดยผู้ให้บริการระบบ ซึ่งมีห ลากหลาย
รู ป แบบ เช่ น การปรึ ก ษาแพทย์ เ พื่ อ การรั ก ษาและวิ นิ จ ฉั ย ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ หรือการผ่าตัดทางไกลด้วยหุ่นยนต์ เป็นต้น ซึ่งล้วนมีรูปแบบธุรกิจ
ของการเชื่อมต่อทางไกลระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• ขยายการเข้ า ถึ งบริก ารสุ ข ภาพส าหรับ ผู้ป่ ว ยที่ มีข้ อ จ ากัด ด้า นการ
เดิ นทาง และเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริ ก ารของสถานบริก าร
สุขภาพ
• ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย
• ลดภาระหน้าที่ของระบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยี
• เพิ่มโอกาศในการเข้า ถึงบริก ารทางการให้กับผู้ป่ วยสูงวัย เพศหญิ ง
และที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล

ไกลแค่ไหน... ก็ใกล้หมอ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไกลแค่ไหน... ก็ใกล้หมอ
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กำรคมนำคมขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ระบบขนส่งสาธารณะในปั จจุบั นยังไม่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ และยังมี
ข้อจากัดด้านความสะดวกสบายในการให้บริการของการขนส่งสาธารณะ
ทาให้ประชาชนจานวนมากเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัว นอกจากนี้ ธุรกิจการ
จัดส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค (Last Mile Delivery) ยัง
เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การคมนาคมทางถนนมีปริมาณเพิ่มมาก
ขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด อุบัติเหตุบนท้องถนน มลพิษทางอากาศ
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามนโยบาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิ ทัล
(พ.ศ. 2561-2565)
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุ น ส าหรั บ ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า อั จ ฉริ ย ะ และระบบและบริ ก าร
การคมนาคมอัจฉริยะ

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)

การคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) สาหรับผู้โดยสารและสินค้า เป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มเชื่อมต่อระบบขนส่ง
สาธารณะรูป แบบต่า ง ๆ ที ่ม ีค วามครอบคลุม พื ้น ที ่ใ ห้บ ริก ารและ
สะดวกต่อการใช้งาน แพลตฟอร์มสาหรับ เช่า ยานพาหนะ แพลตฟอร์ม
วางแผนการขนส่งสินค้า สาหรับรถบรรทุกเพื่อลดการวิ่งรถเปล่า โดยเน้น
การเชื่อมต่อระหว่างผู้โดยสาร คนขับ ผู้ประกอบการ และคลังสินค้า ที่มีการ
จัดการข้อมูลและเก็บสถิติการขนส่งในระบบดิจิทัล ทาให้สามารถนาข้อมูลไป
ต่อยอดในการวางผังเมือง การจัดการจราจร งานวิจัย และการพัฒนาบริการ
รูปแบบใหม่ ๆ ได้ในอนาคต

ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)

• อสม. ออนไลน์ เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสื่อสาร และรับส่งข้อมูล
สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) หนึ่งในจุดเด่นของแอปพลิเคชัน
คือ อสม. ที่ทางานภายในชุมชนสามารถเดินทางไปตามบ้านของผู้ป่วย
และเชื่อมต่อกับแพทย์ใน รพ.สต. ที่อ ยู่ต่า งพื้นที่เพื่อ ทาการวินิจฉั ย
รักษาโรค และติดตามอาการของผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ ยังช่วยในการ
รายงานและควบคุมโรคระบาดในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย

• การเดิ น ทางของผู้ โ ดยสารและการขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สะดวกสบาย และครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้มากขึ้น
• ลดปัญหาจราจรติดขัด อุบัติเหตุบนท้องถนน มลพิษทางอากาศ และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• ระบบคมนาคมขนส่งที่มีป ระสิทธิภ าพสูงขึ้ น ช่ว ยลดต้นทุนและลด
ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะของผู้ที่มีรายได้น้อย

มูลค่าตลาด: 3 พันล้าน – 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: ROI 15%–20%
ระยะคืนทุน: 5 – 10 ปี
ขนาดการลงทุน: 15 – 30 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: เมืองรอง
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)
• การคมนาคมอัจฉริยะที่ไม่สอดคล้องกับการปลี่ยนผ่านของยานพาหนะ
ไปสู่ เ ครื่ อ งยนต์ ไ ฟฟ้ า และไม่ ป ระยุ ก ต์ น าหลั ก อารยสถาปั ต ย์
(Universal Design) มาใช้ในการออกแบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง
จะยังคงเป็นวิธีการแก้ปัญหาระบบคมนาคมที่ขากการบูรณาการ
• ธุรกิจการคมนาคมอัจฉริยะมีการแข่งขันสูง จาเป็นต้องมีการให้ความรู้
และทาการตลาดที่มากพอเพื่อขยายฐานผู้ใช้งาน

ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• วีมูฟ (We Move) เป็นแพลตฟอร์มที่ทาการเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคที่
ต้องการบริการขนส่งสินค้ากับคนขับรถบรรทุกอิสระ จุดเด่นของวีมูฟ
คือการแก้ปัญหาการวิ่งรถเที่ยวเปล่าที่เกิดขึ้นภายหลังจากการส่งสินค้า
ยังที่หมายเรียบร้อยแต่ไม่มีสินค้าขนส่งกลับ ซึ่งประโยชน์ของวีมูฟที่ได้
คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขนส่ง เพิ่มการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง เช่น ค่าน้ามัน
ค่าสึกหรอรถ และค่าแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่คนขับ
รถบรรทุกอีกทางหนึ่ง

มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: ROI 10%–15%
ระยะคืนทุน: น้อยกว่า 5 ปี
ขนาดการลงทุน: 15 – 30 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: เมืองหลัก
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จะเดินทางหรือขนส่งทังที อย่าให้มีสูญเปล่า
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กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: การธนาคารสาหรับภาคธุรกิจและรายย่อย

กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: ประกันภัย

สินเชื่อขนำดเล็กเพื่อกำรประกอบธุ รกิจ (Microcredit)
ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

บริการทางการเงินในประเทศไทยมีความครอบคลุมที่ สูง แต่กลับพบว่ามี
การใช้บริการสินเชื่อทางการเงินในสัดส่วนที่ต่า โดยเฉพาะกับผู้มีรายได้น้อย
และผู้ประกอบการรายย่อย เนื่องจากมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มีหลักฐานทาง
การเงินที่ชัดเจน และไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน อีกทั้ง ผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ประกอบการรายย่อยยังเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 มากที่สุด ตัวอย่างเช่น รายงานของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยคาดการณ์ว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารริมทางจานวน 1.9
ล้านรายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงเป็นเหตุให้หลายรายจาเป็นต้อง
ปิดกิจการ หรือกู้ยืมเงินนอกระบบในดอกเบี้ยอัตราที่สูง1 การเพิ่มโอกาศใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อในระบบทั่วไปจะช่วยส่งเสริมให้ผู้มีรายได้
น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถประคับประคองการประกอบอาชีพ
และธุรกิจของตนเองได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงทุนเพื่อประกอบอาชีพและ
สร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดผลกระทบ
จากวิกฤติเศรษฐกิจ และฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกด้วย
โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)
สินเชื่อธุรกิจรายย่อยมีจุดประสงค์หลั กในการขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย เพื่อนาเงินไปหมุนเวียนหรือต่อยอดการ
ขยายธุรกิจ โดยอาจมีการจากัดวงเงินและมีการกาหนดระยะเวลาการชาระหนี้
ที่สั้น แต่อาจมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อทั่วไป ต้องรองรับความเสี่ยงใน
การผิดนัดชาระหนี้ที่ สูงซึ่งเป็นลักษณะความเสี่ยงโดยปกติของสินเชื่อราย
ย่อย อย่างไรก็ดีสินเชื่อขนาดเล็กเพื่อการประกอบธุรกิจจะต้องมีเงื่อนไขใน
การประกอบธุรกิจเท่านั้น ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล และให้
ลูกหนี้สามารถสร้างรายได้จากการดาเนินธุรกิจและสร้างโอกาสนาเงินมา
ชาระหนี้ ได้ ที่สาคัญธุรกิจสินเชื่อขนาดเล็กสามารถใช้แ อพพลิเคชั่นและ
แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับกลุ่มผู้ใช้งานสมาร์ท
โฟนและอินเตอร์เน็ตที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเพิ่มโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
• สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และลดหนี้ ครัวเรือน
ให้กับผู้มีรายได้น้อยในช่วงที่ประสบปัญหาด้านการเงิน
• สร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ธุรกิจขนาดเล็ก ทาให้สามารถวาง
แผนการทาธุรกิ จ ในระยะยาวขึ้ นได้ เป็ น การส่งเสริมการยกระดั บ
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้มีรายได้น้อย

• ลดการกู้ เงินนอกระบบ และปั ญหาอื่ น ๆ ที่ตามมา เช่น การข่ มขู่ ใช้ความ
รุนแรงทาร้ายร่างกาย และการยึดทรัพย์สิน ที่ดินทากิน หรือที่อยู่อาศัย
ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)
• การส่งเสริมจากภาครัฐตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) แผนยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทย (พ.ศ.
2560–2562)
• แนวทางการพั ฒ นาภาคการเงิ น เพื่ อ ความยั่ ง ยื น (พ.ศ. 2564) มี
จุดประสงค์ในการส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืนโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้มี
รายได้น้อย
• อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อขนาดเล็กมีกฏหมายกาหนดให้ไม่เกินร้อยละ 28
มีวงเงินที่กู้ยืนได้ไม่เกิน 2 แสนบาทและต้องไม่จากัดว่าต้องมีหลักทรัพย์
ค้าประกันหรือรายได้ขั้นต่า
ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)
• สินเชื่อธุรกิจรายย่อยอาจมีลูกค้าสินเชื่อจานวนมาก แต่มีจานวนเงินกู้ที่
น้อย ซึ่งทาให้มีต้นทุนในการบริหารจัดการสูง
• ความใกล้ชิดและการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นปัจจัยหนึ่งที่
สามารถช่ วยในการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ สินเชื่อของลูกหนี้ให้
เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจเท่านั้น อีกทั้งยังช่วยติดตามการชาระหนี้
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้ เสีย เห็นได้จากข้อมูลไตรมาส 1 ปี
2564 พบว่าหนี้ครัวเรือนมีสัดส่วนที่มากถึงร้อยละ 90.6 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ โดยการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมีสัดส่วนร้อยละ
76.6 และเพื่อการประกอบธุรกิจมีสัดส่วนร้อยละ 18.12
• ผู้มีรายได้น้อยอาจมีความรู้ด้านการเงินที่จากัดและมีไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากการขาดหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจน
ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• บริษัท เงินติดล้อ จากัด (มหาชน) สถาบันการเงินรายแรกในประเทศไทย
ที่ไม่ใช่ธนาคาร ที่ได้รับเงินกู้มูลค่า 3 พันล้านบาทจากบรรษัทเงินทุน
ระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง (Micro, Small, and Medium Enterprises: MSMEs)
ซึ่งเป็ นการช่ วยฟื้ นฟู เศรษฐกิ จจากการแพร่ระบาดของโรคโควิ ด -19
นอกจากนี้ เงินติดล้อสามารถให้บริการได้ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับลูกค้า

More Information

มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: ROI 5%-10%
ระยะคืนทุน: น้อยกว่า 5 ปี
ขนาดการลงทุน: น้อยกว่า 15 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกันภัยสำหรับรำยย่อย (Microinsurance)
ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ผู้มีรายได้น้อยจานวนมากในประเทศประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการราย
ย่อยหรือทางานนอกระบบ ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากระบบ
ประกั น สั ง คมของภาครั ฐ หรื อ การประกั น ภั ย และประกั น สุ ข ภาพจาก
ผู้ว่า จ้ า งภาคเอกชน ทาให้ ป ระชาชนกลุ่มนี้ มีเกิดความสุ่มเสี่ย งทางด้า น
การเงิน โดยเฉพาะเมื่อประสบภาวะวิกฤติอย่างการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 จึงมีโอกาสสูงในการสูญเสียรายได้และมีหนี้สินจนทาให้เกิดการกู้เงิน
นอกระบบเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินเพิ่มมากไปกว่าเดิม รวมถึง กลุ่มเกษตรกรที่ต้องแบกรับความเสี่ย ง
ด้านรายได้ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไป ดังนั้นการเข้าถึงเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่ง

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2564-2568) มาตรการเยียวยาใก้กับเกษตรกรผู้ประสบภัย และ
โครงการประกันภัยพืชผล
• ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ได้ส่งเสริมไมโครอินชัวรันส์โดยการปรับกฎระเบียบ
ออกผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทประกันเอกชน และออกโครงการสร้า ง
ความรู้ด้านประกันให้แก่ผู้บริโภค

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)
ประกันภัยสาหรับรายย่อยจะสามารถช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการคุ้ มครองจากความเสี่ยง เช่น ประกันอุ บั ติเหตุ ประกันวินาศภั ย
ประกันภัยพืชผล โดยอาจมีการกาหนดเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ามีระยะเวลาใน
การเอาประกันที่สั้น และมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดที่น้อยลงเพื่อทาให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประกันภัยอาจถูกออกแบบ
ให้มีรูปแบบเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีกระบวนการทาประกันที่ง่าย เพื่อทา
ให้การประกันภัยสาหรับรายย่อยสามารถขยายฐานลูกค้าให้แก่บริษัทประกัน
ได้เพิ่มขึ้น โดยบริษัทประกันสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจรูปแบบ
B2C มีฐานลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร และให้บริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• เพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
• ลดการสูญเสียรายได้และเงินออมกรณีประสบเหตุไม่คาดคิด และลด
ปัญหาหนี้สินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย แรงงานนอกระบบ และเกษตรกร
• ลดการกู้เงินนอกระบบและลดโอกาสในการสร้างหนี้สินจนทาให้ตกอยู่
ในสถานะความยากจน
• เพิ่มการเข้าถึงประกันให้กบั ผู้หญิงซึ่งอาจจะมีหน้าทีร่ ับผิดชอบงานบ้าน
หรือ ประกอบอาชีพ นอกระบบและไม่ได้รับ ความคุ้มครองโดยสิท ธิ
ประกันสังคมหรือประกันบริษัท

บริหารและป้องกันความเสี่ยงจากวิกฤติ
ด้วยประกันภัยที่เข้าถึงได้ส้าหรับทุกคน

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)
• การประเมินผลกระทบจากภัยพิบัติในกรณีของประกันภัยพืชผลที่ไม่ได้
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอาจเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการความ
ช่ ว ยเหลื อ ของเกษตรกร และมี ค่ า บริ ห ารจั ด การที่ สู ง การ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนสาคัญในการย่น เวลาในการ
รับเงินชดเชย และลดค่าใช้จ่ายสาหรับบริษัท
• จนกว่าจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีราคาและเงื่อนไขที่
สอดคล้องกับ ความต้อ งการของผู้มีรายได้น้อ ยซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีความ
เสี่ย งมากที่สุด ประกันภัย ก็ยังคงเน้นให้ บ ริการผู้บริโ ภคกลุ่มรายได้
กลางและสูง
ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร และส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับ และส่ง เสริมการประกอบธุ รกิ จ ประกั นภั ย ได้
ร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ จั ด ท าประกั น ภั ย พื ช ผลส าหรั บ การเพาะปลู ก ข้ า ว
ครอบคลุมค่าเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และศัตรูพืช สามารถ
ให้เงินชดเชยสูงสุด 1,111 บาทต่อ ไร่ ส่ว นประกันภัยพืชผลสาหรับ
ผลผลิตชนิดอื่นนั้นมีเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป

มูลค่าตลาด: 3 พันล้าน – 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: ROI 10%-15%
ระยะคืนทุน: 5 – 10 ปี
ขนาดการลงทุน: น้อยกว่า 15 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
More Information

เสริมความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก ด้วยสินเชื่อขนาดเล็กเพื่อธุรกิจ
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
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(2021). เข้าถึงผู้ประกอบการ เข้าใจหนทางอยู่ร่วมกับโควิด-19.
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย. Loans to Household classified by Purpose 1.
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กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: การบริหารจัดการขยะ

กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: การบริหารจัดการขยะ

โครงสร้ำงพืน้ ฐำนสำหรับกำรจัดกำรขยะ

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมระบบกำรจัดกำรขยะ
ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลมากที่สุด
เป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมีหนึ่งในสาเหตุหลักคือการจัดการขยะไม่ถูกวิธีจน
เกิดการรั่ว ไหลของขยะลงไปในแหล่งน้าและธรรมชาติ โดยในปี 2562
พบว่ามีขยะที่ได้รับการจัดการอย่า งถูก วิธีเพีย งร้อ ยละ 36 และมีข ยะที่
ถูกนามารีไซเคิลเพียงร้อยละ 331 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดการ
ขยะที่ยังขาดประสิทธิภาพในหลายพื้นที่ โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุห ลัก จาก
ขยะที่ขาดการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง ระบบการจัดการขยะของแต่ละพื้นที่
ที่ไ ม่ส อดคล้อ งกัน และไม่ส ามารถลดต้น ทุน การขนส่ง และ รวบรวม
ขยะรีไซเคิลได้

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย
ของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) แนวทางการจัดการขยะพลาสติก
(พ.ศ. 2561-2573) และแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ.
2561-2565)
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนสาหรับ บริก ารระบบดิจิ ทัล และระบบเมือ งอั จ ฉริย ะด้า นการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

จากข้ อ มูลปี 2562 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยมีสถานที่
ก าจั ดขยะทั้งหมด 2,274 แห่ ง แต่ก ลับ มีก ารจั ดการขยะที่ถู ก ต้อ งเพีย ง
สัดส่วนร้อยละ 161 ก่อให้เกิดขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม กลายเป็นแหล่ง
สะสมของเชื้ อ โรค ส่ งผลกระทบต่ อ สุข ภาพของชุ มชนและสิ่ง แวดล้ อ ม
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจั ดการขยะ อาทิ โรงงานคัดแยกขยะ และ
โรงงานรีไซเคิลขยะ ทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่จึงจาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณขยะที่เกิดใหม่และนาขยะที่เกิดขึ้นไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

• การส่ ง เสริ ม จากภาครั ฐ ตามโมเดลเศรษฐกิ จ BCG ที่ ส นั บ สนุ น
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดการขยะในระดับชุมชน แผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) และ
แนวทางการจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2561-2573)
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน และการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้าน

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการขยะ โดยการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก จัดเก็บ
ขนย้าย และรีไซเคิลขยะ เป็นรูปแบบหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการคัด
แยกขยะ การจัดเส้นทางการรับขยะรีไซเคิล การสร้างบัญชีธนาคารขยะ
ออนไลน์ ฯลฯ จากข้อ มูลปี 2561 พบว่าขยะที่ไม่ได้รับ การรีไซเคิลนั้นมี
มูลค่ามากถึง 1.08 แสนล้านบาท2 แสดงให้เห็นถึงโอกาสและมูลค่าเพิ่มทาง
ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นปัจจัยที่ดึงดูดผู้ใช้งานที่จะได้รับประโยชน์จากการ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะ และรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• ประสิทธิภาพการจัดการขยะรีไซเคิลที่สูงขึ้นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสความคุ้มทุนของการรีไซเคิล
ขยะมูลค่าต่า เช่น ถุงพลาสติก ห่อขนม และกล่องโฟม เป็นต้น
• ปริมาณขยะที่ลดลงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะลดลง และยัง
เป็นการสร้างรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลอีกทางหนึ่ง
• ลดมลพิษทางทะเลจากขยะพลาสติก บรรเทามลพิษทางอากาศจาก
การเผาในที่โล่ง และลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยภายในชุมชน
• เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าโดยเฉพาะเพศหญิงที่
อาจถูกกดราคาค่าขยะและอาจถูกสังคมดูถูกได้มากกว่าเพศชาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)

ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• เก็บ (GEPP) เป็ น แอปพลิเคชั นระบบการจั ดการข้ อ มู ลขยะสาหรั บ
ลูกค้าภาคธุรกิจ (B2B) ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถจัดการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและติดตามผลการลดปริมาณขยะประเภทต่า ง ๆ ได้
อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังให้บริการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ และ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร ผู้รับซื้อขยะ และโรงงานรีไซเคิล
ทาให้สามารถติดตามสถานะการจัดการขยะได้อย่างครอบคลุมจากต้น
ทางไปจนถึงปลายทาง

มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: IRR 15%–20%
ระยะคืนทุน: 5–10 ปี
ขนาดการลงทุน: 30–300 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: เมืองหลัก
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)

ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)

• ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ หมุนเวีย น (Circular Economy) ผ่านการรี
ไซเคิลขยะ และเพิ่มมูลค่าให้กับขยะผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
• ส่ง เสริม การประหยั ด ต่ อ ขนาด (Economies of Scale) ให้ เ กิ ด ขึ้ น
สาหรับ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดการขยะ เป็นการเพิ่ม
ความคุ้มค่า ในการรีไซเคิลขยะมูลค่าต่า พร้อมกระจายรายได้ให้แ ก่
กลุ่มครัวเรือน ชุมชน คนรับซื้อของเก่า และซาเล้งเก็บขยะ
• ลดปั ญ หาขยะตกค้า งในสิ่งแวดล้อ ม ลดมลพิ ษ ทางอากาศ และลด
ปัญหาด้านสุขอนามัยภายในชุมชน อันเนื่องมาจากการจัดการขยะที่ไม่
เหมาะสม
• การจ้ า งงานเพศหญิ ง สามารถเพิ่ ม สั ด ส่ ว นพนั ก งานเพศหญิ ง ใน
อุตสาหกรรมการจจัดการขยะ

• ซีโร่ เวสท์ โยโล (Zero Waste YOLO) เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่
ผลิตและจาหน่ายเครื่องจักรขนาดเล็กสาหรับการแปรรูปขยะพลาสติก
เช่ น เครื่อ งบดย่ อ ยพลาสติก เครื่ อ งฉี ด พลาสติก และเครื่อ งอั ดรี ด
พลาสติก โดยให้ บริการครอบคลุมทั้งการติดตั้งและอบรมวิธีการใช้
เครื่องแปรรูปพลาสติกประเภทต่าง ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
รวมถึงอบรมวิธีการแยกขยะให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจใน
การจัดการขยะไปพร้อม ๆ กับการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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ข้อมูลปี 2561 พบว่าขยะพลาสติกที่ถูกกาจัดมีมูลค่าสูงถึง 1.08 แสนล้าน
บาท2 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะที่มีมูลค่าต่า เช่น ถุงพลาสติก ห่อขนม และกล่อง
โฟม เป็นต้น ดังนั้น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดการขยะที่
มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้เกิดการนาขยะเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ เช่น การ
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดการขยะขนาดเล็ก
ต้อ งการเงินลงทุน ต่า มีส่ว นช่ว ยส่ง เสริ มให้ เกิด ระบบการจั ด การขยะที่
ครอบคลุ ม ในทุ ก พื้ น ที่ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของขยะ และสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม
ครัวเรือน ชุมชน คนรับซื้อของเก่า และซาเล้งเก็บขยะ

• ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อ มและสุข ภาพที่ชุมชนได้รับจะเกิดขึ้นอย่า ง
จากัดหากธุรกิจด้านการจัดการขยะยังคงมีรูปแบบธุรกิจที่ไม่มีการนา
ขยะมูลค่าต่า อาทิ ถุงพลาสติก ห่อขนม และกล่องโฟม มาแปรรูปเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์
• การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดขยะและคัดแยกขยะ
ตั้งแต่ต้นทางเป็นปัจจึ ยสาคัญ ที่อาจะส่งผลต่อการเพิ่มต้นทุน ในการ
จัดการขยะปลายทาง
• การกระจุกตัวของโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการจัดการขยะในเมือ ง
ใหญ่และเขตอุตสาหกรรมอาจส่งผลให้ขยะจานวนมากในพื้นที่ชนบท
ไม่ได้รับ การจัดการที่เพียงพอ เป็นการจากัดผลกระทบเชิงบวกของ
ธุรกิจนี้

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)

• การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างไม่ถูกวิธี เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้
การจัดการขยะมีต้นทุนสูง
• ต้นทุนในการผลิตพลาสติกที่ต่าสามารถส่งผลต่อความคุ้มทุนของการ
รีไซเคิลขยะพลาสติก เป็นการลดแรงจูงใจในการรีไซเคิลขยะพลาสติก
ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
• การขยายธุรกิจ ด้า นการจั ดการขยะอาจส่งผลกระทบต่อ รายได้ ของ
ผู้ประกอบการนอกระบบอย่างคนรับซื้อของเก่าและซาเล้งเก็บขยะ
ดังนั้นธุรกิจจึงควรคานึงถึงบทบาทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน
กลุ่มนี้ในการดาเนินธุรกิจ

มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: Gross Profit Margin > 25%
ระยะคืนทุน: น้อยกว่า 5 ปี
ขนาดการลงทุน: น้อยกว่า 15 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขยะ หรือ ทรัพยากรอันมีค่า
อยู่ที่ตาของผู้มองเห็นโอกาส

1 Pollution

1 Pollution

2

2
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กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: การโรงแรมและการท่องเทีย่ ว

กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: การโรงแรมและการท่องเทีย่ ว

กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและสปำ

กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกำรท่องเที่ยวโดยชุ มชน

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

หลายประเทศทั่ว โลกรวมถึง ประเทศไทยก าลัง ก้า วเข้า สู่ สังคมผู้สู งอายุ
อีกทั้งวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ส่งผลให้ผู้คนหันมาใส่ใจ
ต่อสุขภาพมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปาจึงเป็น อีกหนึ่งโอกาส
ทางธุรกิจที่น่าสนใจและมีศักยภาพสาหรับ ประเทศไทยที่มีแหล่งให้บริการ
ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มี
ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพจากทั้งในและต่างประเทศ

• ประเทศไทยมีจานวนสถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการให้บริการทาง
การแพทย์ในระดับสากล (JCI) มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก (59 แห่ง
ในปี 2564)
• การส่งเสริมจากภาครัฐตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG แผนแม่บทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็น การท่อ งเที่ ย ว และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
(MEDICAL HUB) (พ.ศ. 2560 - 2569)

กิจกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักขาดความตระหนักและขาดการคานึงถึ ง
ผลกระทบที่กิจกรรมท่องเที่ยวมีต่อธรรมชาติและชุมชนในพื้นที่ ถึงแม้จะเป็น
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ก็ต้องแลกมาด้วยปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิ เ วศและวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนที่ อ าจเปลี่ ย นไปอย่ า งไม่ มี วั น หวนคื น
มากไปกว่านั้น การกระจุ กตัวของการท่องเที่ยวในเมืองหลั กยังได้เพิ่มความ
เหลื่อมล้าด้านรายได้จากการขาดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม โดยที่เมืองรอง
ต่าง ๆ ไม่มีโอกาสในการนาเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่ นที่เป็ นเอกลักษณ์ให้ แก่
นักท่องเที่ยว

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เน้นการสนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดเมืองรองผ่านการตลาด การพัฒนา
สาธารณูปโภคและมาตรฐานความปลอดภัย การใช้เทคโนโลยี และ
การพัฒนาทักษะของทรัพยากรทางมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยว
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน การสนับสนุนการเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
และการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)

การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศและการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ มชน คื อ การท่ อ งเที่ ย ว
ที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน และ
มีจุดเด่นของการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เช่น การดัดแปลงบ้านให้เป็นที่พักเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว บริการนาเที่ยว
เชิ ง อนุ รั ก ษ์ เ พื่ อ สั ม ผั ส กั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ และการมอบ
ประสบการณ์วิถีชีวิตชุมชนให้แก่นักท่องเทีย่ ว เป็นต้น โดยชุมชนจะสามารถ
สร้างรายได้จ ากกิจกรรมท่องเที่ย วและเห็นความสาคัญของการอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์เพื่อดึงดูด นักท่องเที่ยว รูปแบบธุรกิจ B2B
สามารถเน้นให้บ ริการกับนักท่องเที่ย วบริษั ทเอกชนแบบกลุ่มใหญ่ และ
รูป แบบ B2C สามารถเน้น ให้ บ ริ ก ารกั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไปผ่ า นทาง
แพลตฟอร์มออนไลน์

• จานวนนักท่องเที่ยวที่กระจุกตัวมากเกินไปในช่วง High Season
สามารถส่งผลเสียต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจานวนนักท่องเที่ยวที่
ต่าในช่วง Low Season สามารถทาให้ผู้ประกอบการขาดรายได้
• จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ใ ห้ เ กิ น ขี ด
ความสามารถในการรองรับ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม และควรมีการบริหารรายได้ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
• อาจมี ก ฎระเบี ย บ เช่ น คุ ณ สมบั ติ ข องการสอบใบรั ง รองอาชี พ
มัคคุเทศก์ ที่ไม่เอื้อต่อการดาเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
• แม้ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะมีแนวโน้มที่
จะเติบโตในอนาคต แต่ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวยัง
อยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เท่านั้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)

ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)

• ลดความเหลื่อมล้าด้านการพัฒนา กระจายรายได้การท่องเที่ยว และ
กระตุ้ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ แ ก่ ชุ ม ชน เช่ น
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการประกอบธุรกิจอาหาร
• ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
• ช่ว ยส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มรายได้ให้ กับเพศหญิงที่ส่ว นใหญ่เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการท่องเที่ยวโดยชุมชน

• โ ล เ คิ ล อ ไ ล ค์ (Local Alike) เ ป็ น กิ จ ก า ร เ พื่ อ สั ง ค ม (Social
enterprise) ที่ มี เ ป้ า หมายในการใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน มีการให้ความรู้และเสริมศักยภาพชุมชน
โดยตรง พร้ อ มเชื่ อ มต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกั บ ชุ ม ชนผ่ า นแพลตฟอร์ ม
ออนไลน์ ที่มีก ารถ่ายทอดเรื่องราวสร้างจุดขายที่น่าสนใจเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว
มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: ROI >25%
ระยะคืนทุน: น้อยกว่า 5 ปี
ขนาดการลงทุน: น้อยกว่า 15 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: เมืองรอง
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)
พัฒนาแหล่งให้บริการทางการแพทย์และบริการเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน โดยกระจายไปยั งเมือ งรองต่า ง ๆ ทั่ ว ประเทศเพื่อ รองรั บ
นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพและต้องการฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
การท่อ งเที่ย วเชิงสุข ภาพสามารถครอบคลุมผู้ประกอบการหลากหลาย
ขนาดตั้งแต่โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ สถาบันการแพทย์เฉพาะทาง
และโฮมเสตย์ขนาดเล็กเป็นต้น โดยอาจมุ่งเน้นกลุ่มที่มาพานักระยะยาวที่มี
ความสามารถในการจับจ่ายสินค้าและบริการสูง พร้อมสร้างจุดขายของการ
บริการควบคู่ไปกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนใน
พื้นที่ ทั้งในเรื่อ งอาหาร การบริก ารอื่ น ๆ และสปาที่ต่อ ยอดมาจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)
• การท่องเที่ยวทางการแพทย์จานวนมากถูกให้บริการโดยโรงพยาบาล
เอกชนที่มีการกระจุกตัวในเมืองใหญ่ การกระจายการท่องเที่ยวทาง
การแพทย์ไปสู่พื้นที่อื่นสามารถเพิ่มการรเข้าถึงบริการทางแพทย์ให้กับ
ผู้ป่วยในเมืองรองได้มากขึ้น
• ลดความเหลื่อมล้าด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สาหรับเมืองรอง
• ขยายตลาดแหล่งท่อ งเที่ย วเชิงอนุรัก ษ์ และห่ ว งโซ่คุณค่า ที่ยั่งยืนใน
ระดับท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายรายและสร้างงานให้คนในพื้นที่
ผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
• ส่งเสริมรายได้ให้แก่สตรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจ้างงานอยู่เป็นจานวนมาก
ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)
• การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพสามารถส่ ง ผลให้ เ กิ ด การกระจุ ก ตั ว ของ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ จนก่อ ให้ เ กิด การขาดแคลนบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ในบริการด้านสุขภาพอื่นๆ
• มาตรการการเยียวยากรณีรักษาผิดพลาดของประเทศไทย ควรได้รับ
การพัฒนาให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการต่างชาติ
• การพัฒนาโดยปราศจากการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนในพื้นที่
อาจทาให้เสียโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชน
ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• ชีวาศรม (Chiva-Som) เป็นรีสอร์ทเชิงสุขภาพในอาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับรางวัลระดับโลก เป็นรีสอร์ทที่ผนวกศาสตร์
การแพทย์ตะวันตกและภูมิปัญญาตะวันออกในการให้บริการ พร้อม
คานึงถึงความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการสร้างงานที่ยั่งยืนให้แก่
ชุมชนโดยรอบ เช่น การผลิตอาหารปลอดสารพิษโดยแรงงานในชุมชน

มูลค่าตลาด: มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: ROI >25%
ระยะคืนทุน: 5 - 10 ปี
ขนาดการลงทุน: น้อยกว่า 15 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: เมืองรอง
รูปแบบธุรกิจ: B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยกระดับสุขภาพกายและใจ
ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวผ่านมุมมองใหม่
ประทับใจ ยั่งยืน ฟื้นชุมชน
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กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย: เทคโนโลยีด้านการศึกษา

กำรศึ กษำออนไลน์แบบกระจำยศูนย์

สำหรับวิชำ STEM ทักษะดิจิทัล และควำมฉลำดทำงกำรเงิน

ธุ รกิจที่น่ำจับตำมอง

ปัจจัยขับเคลื่อน (Development Needs)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Development Outcome)

การเกษตรอัจฉริยะ

การแพร่ระบาดของโณคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อร้อยละ 60.5 ของ
นักเรียนทั่วโลกและนักเรียนกมากกว่า 15 ล้านคนในประเทศไทย1 มากไป
กว่านี้หลักสูตรการเรียนการสอนระบบการศึกษามีความจาเป็นที่จะต้อ ง
ปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ช่องว่างเหล่านี้
สามารถเห็นได้จากคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
(PISA) ที่ยังอยู่ในระดับต่า และแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นของอัตราการว่างงาน
ของนักศึกษาจบใหม่ อีกทั้งยังมีปัญหาของแรงงานไทยที่อาจถูกแทนที่ ด้วย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตเนื่องจากไม่สามารถพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตลาดแรงงานในระดับ
สากล อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการส่งเสริมการเรีย นรู้ การพัฒนา
ทัก ษะด้านดิจิ ทัล STEM ตลอดจนถึ งความฉลาดทางการเงิน ซึ่งนับเป็ น
ทักษะสาคัญที่สมควรได้รับการส่งเสริม ที่สาคัญ จากการสารวจโรงเรียน
ภายใต้การดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานจานวน
28,889 โรงเรียน (ร้อยละ 78.65 ของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ) พบกว่า
28,229 โรงเรีย นหรือ ร้อ ยละ 97.46 มีก ารเชื่อ มต่อ เข้ า กับ อิ นเตอร์เน็ต 2
แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบ B2B สาหรับการให้บริการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์กับโรงเรียน มากไปกว่านี้ สัดส่วนของประชากรไทยที่มี
การใช้งานอินเตอร์เน็ตในปี 2563 มีมากถึงร้อยละ 783 แสดงให้เห็นถึ
โอกาสทางธุรกิจในรูปแบบ B2C

• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่มีรายได้น้อยและที่
อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
• ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คนทุกวัยเพื่อพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมสมัยใหม่
• ลดปัญหาด้านการเงิน และลดหนี้ครัวเรือนในระดับประเทศ
• เพิ่มการเข้าถึงการเรียนรู้ให้กับเพศหญิงและผู้พิการ

SMARTFARMDIY

โอกาสทางธุรกิจ (Business Description)
การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ช่ ว ยให้
ประชาชนทุก เพศทุก วัย สามารถเข้ า ถึ งการเรีย นรู้ได้อ ย่า งสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ โดยกลุ่มลูกค้าอาจมีทั้งรูปแบบรายย่อยและรูปแบบองค์กร
โดยองค์ความรู้ที่ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ STEM และทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการ
คิดค้นนวัตกรรม และช่วยในการปรับตัวให้เข้ ากับอุ ตสาหกรรมสมัยใหม่
นอกจากนี้ การเรี ย นรู้ ทั ก ษะการเงิ น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งจ าเป็ น ต่ อ การช่ ว ยให้
ประชากรมีสุ ข ภาวะทางการเงินที่ ดี แ ละสามารถบริห ารความเสี่ย งทาง
การเงินได้ ซึ่งระบบการศึกษาในโรงเรียนยังขาดการสอนในประเด็นดังกล่าว
การกระจายศูนย์จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่ถูกครอบคลุมโดยหลักสูตร
ของระบบการศึกษาได้
1 Kenan Foundation Asia. (2020). 3 Consequences
2 International Telecommunication Union. (2021).

of COVID-19 on Thai Education.
E-learning in Thailand:
Mapping the digital divide; International Telecommunication Union.
3 World Bank. Individuals using the Internet (% of population).

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปัจจัยส่งเสริมธุรกิจ (Enabling Environment)

SMARTFARMDIY เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารออกแบบ วางระบบ และจั ด หาอุ ป กรณ์
การเกษตรอัจฉริยะสาหรับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทั้งในโรงเรือนและภายนอกอาคาร
โดยใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ IoT (Internet of Things)
มาช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติในราคาที่เข้าถึงได้ ทาให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การเกษตร ลดปัญหาการเกิดโรคต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้มากขึ้น

• การส่งเสริมจากภาครัฐตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม (พ.ศ. 2563–2570) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนยุท ธศาสตร์
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (พ.ศ. 2563-2565) และแผนแม่ บ ท
การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561-2565)
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและอื่น ๆ จากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนสาหรับบริการและผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์

ความเสี่ยงและข้อควรพิจารณา (Impact Risks and Obstacles)

GRoof

• การเรียนออนไลน์อาจยังมีค่าบริการที่สูงเกินไปสาหรับผู้มีรายได้น้อย
และจ าเป็ นต้ อ งมี ก ารเข้ า ถึ งอิ นเตอร์ เน็ ตและอุ ป กรณ์ พื้ นฐาน เช่ น
คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อประชากรบางกลุ่ม
• การเรียนออนไลน์เป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดนจึงอาจต้องมีการแข่งขันกับ
ธุ ร กิ จ จากต่ า งประเทศ โดยผู้ ป ระกอบการอาจจะต้ อ งเน้ น พั ฒ นา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
• การเรีย นออนไลน์ในปั จ จุ บันยังมีความแตกต่า งระหว่า งผู้ป ระกอบ
ธุรกิจแต่ละรายต่า จึงอาจมีก ารแข่งขั นที่สูง ทาให้ผู้ป ระกอบธุรกิจ
จะต้องสร้างความโดดเด่นและจุดขายเพื่อดึงดูดผู้เรียนเพิ่มขึ้น

Gunkul (กันกุล) ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้ า ระดั บ แรงดั น ปานกลางถึ ง แรงดั น สู ง และได้ ผั น ตั ว มาสู่ ธุ ร กิ จ พลั ง งานในปี 2553
โดยมุ่งเน้นด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
โดยมีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเวียดนาม รวม 642 เมกกะวัตต์
ซึ่ง “GRoof” เป็นโครงการหนึ่งในเครือกันกุลที่คิดค้นขึ้นเพื่อรองรับโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี
เป็นรูปแบบการผลิตไฟฟ้าที่อยู่ในแผนการส่งเสริมจากรัฐบาลในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า
รายย่อยให้เข้าถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาได้โดยง่าย ที่ผู้ใช้งานสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการผลิตไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่น GRoof

ตัวอย่างความสาเร็จ (Case Studies)
• มันนี่คลาส (Money Class) เป็นบริษัทที่ให้บริการการเรียนการสอน
ด้านการเงินผ่ านระบบออนไลน์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้ ความรู้ด้าน
การเงินที่ถูกต้อง ด้วยทักษะการใช้เงินอย่างชาญฉลาดและพอดีในรูปแบบ
ของตัวเอง ช่ วยให้ ผู้ ใช้บริการมี พฤติกรรมการเงิ นที่ดี ขึ้ นและป้ องกั น
ปั ญ หาด้ า นการเงิ น มั นนี่ คลาสให้ บ ริ ก ารครอบคลุ มทั้ งบุ คคลทั่ ว ไป
พนักงานภายในองค์กร และหลักสูตรการเงินสาหรับนักเรียนนักศึกษา
มูลค่าตลาด: 3 พันล้าน - 3 หมื่นล้านบาท
ผลตอบแทน: ROI 10%-15%
ระยะคืนทุน: น้อยกว่า 5 ปี
ขนาดการลงทุน: น้อยกว่า 15 ล้านบาท
พื้นที่เป้าหมาย: ทั่วทั้งประเทศ
รูปแบบธุรกิจ: B2B และ B2C
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การแพทย์ทางไกล

Ooca
Ooca (อูก้า) คือผู้ให้บริการปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์สามารถพูดคุยปัญหากับ
จิตแพทย์และนักจิตวิทยาได้ผ่านวีดีโอคอล ผู้ใช้งานสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยได้อย่างเป็น
ส่วนตัวและปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ อูก้าก่อตั้งขึ้นในปี
2560 ให้บริการลูกค้าทั้งรายบุคคลและลูกค้าองค์กรโดยมีอัตราการเติบโตสูงถึง 2-3 เท่าตัว
ในปี 2562

การศึกษาออนไลน์ที่มีคุณภาพ
เพื่อเติมเต็มศักยภาพของทุกคน
25

หมายเหตุ STEM หมายถึง องค์ความรู้ใน 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)
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การคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) สำหรับผู้โดยสำร

แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการขยะ

MuvMi

ซาเล้ง.com

MuvMi (มูฟมี) คือแพลตฟอร์มให้บริการรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ช่วยให้การเดินทางใน
เมื อ งง่ า ยขึ้ น ปลอดภั ย และยั ง เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ผ่ า นระบบ On-Demand Ride
Sharing ซึ่งสามารถเรียกรถได้เมื่อต้องการใช้งาน โดยระบบจะจัดสรรให้เดินทางร่วมกับผู้ที่ใช้
เส้นทางเดียวกัน ปัจจุบันให้บริการแล้วกว่า 1 ล้านเที่ยวผู้โดยสาร ใน 6 ย่านทั่วกรุงเทพ
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ซาเล้ง.com เป็นแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการซื้อ-ขายขยะรีไซเคิล ที่ผู้ใช้งานสามารถ
ประกาศขายขยะรีไซเคิลผ่านแพลตฟอร์ม และระบบจะทาการเชื่อมต่อกับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล
ในการมารั บ ซื้ อ ถึ ง ที่ ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม รายได้ จ ากการขายขยะรี ไ ซเคิ ล ให้ แ ก่ ค รั ว เรื อ น
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่า และที่สาคัญคือการลด
ต้นทุนในการรวบรวมและขนย้ายขยะให้แก่การจัดการขยะทั้งระบบ

สินเชื่อขนำดเล็ก (Microfinance)

การท่องเที่ยงเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Noburo

Find Folk

Noburo (โนบู โ ร) คื อ สตาร์ ท อั พ เพื่ อ สั ง คม ที่ พั ฒ นา
แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการทางการเงิน ช่วยให้พนักงานรายได้น้อยใน
บริษัทที่เป็นลูกค้า สามารถวางแผนปลดหนี้และสร้างวินัยทางการเงิน
ได้อย่างยั่งยืน ผ่านการให้สวัสดิการสินเชื่อฉุกเฉิน บริการวางแผนทาง
การเงิน และการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางการเงินผ่าน
เวิร์คชอปและ e-Learning

Find Folk (ฟายด์ โฟล์ค) เป็นผู้ให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนแบบครบ
วงจร ทั้งการนาเที่ยว การให้ คาปรึกษาในการพั ฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และให้บริการ
ออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคมให้ แก่ลู กค้าองค์กร ฟายด์ โฟล์คมี จุ ดเด่ นด้านการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจากการดาเนินการที่ผ่านมา
ฟายด์ โฟล์ค ได้ทางานร่วมกับชุมชนไปแล้วกว่า 50 ชุมชนพร้อมสร้างรายได้กว่า 20 ล้านบาท

ประกันภัยสำหรับรำยย่อย (Microinsurance)

เทคโนโลยีด้านการศึกษา

Igloo

Skooldio

Igloo (อิกลู) คือสตาร์ทอัพผู้ให้บริการประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลจากประเทศ
สิงคโปร์ที่ได้รับเงินลงทุนกว่า 480 ล้านบาท (Series A) ในปี 2563 โดยมีพันธกิจในการใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยีทาให้ก ารประกันภัยสามารถเข้าถึงได้ง่า ยและราคาไม่แพง โดยในปี
2563 Igloo ได้จับมือพันธมิตรในไทยอย่าง HDmall.co.th ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
ราคาประหยั ดสาหรับ การประกัน ภัย รายย่ อ ย (ไมโครอิ น ชัว รั นส์ ) และประกัน อุ บั ติ เหตุ
ส่วนบุคคลโดยมีเมืองไทยประกันภัย (MTI) เป็นผู้รับประกันภัย

Skooldio (สคูลดิโ อ) ก่อ ตั้งในปี 2560 เป็ น
แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ทั้งในรูปแบบคอร์สออนไลน์
และเวิ ร์ ค ชอปที่ เ น้ น การถ่ า ยทอดทั ก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ โลก
ยุคใหม่ โดยเฉพาะทักษะในด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น
การเขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ และการทาธุรกิจดิจิทัล ให้ลูกค้า ที่เป็นองค์กรที่
ต้องการพัฒนาบุคลากรและลูกค้ารายย่อย
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มองอนำคตผ่ำนแผนที่กำรลงทุน

ก

ารจั ด ทาแผนที่ ก ารลงทุ นสู่ เ ป้ า หมายการพั ฒนาที่ ยั่ง ยื น
XXXXของประเทศไทยเป็นการเปิดโอกาสให้ UNDP และ ก.ล.ต.
สามารถผลัก ดัน การลงทุน ในภาคส่ ว นต่า ง ๆ ที่ มีศั ก ยภาพต่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หน่วยงาน
ส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ นักลงทุนภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
สามารถนาข้อมูลในแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไปใช้ประโยชน์ในการระดมทุนเช่นกัน อีกทั้งทาง UNDP จะทา
การประสานงานกับองค์การต่า ง ๆ ของภาครัฐและเอกชนเพื่อ
กระจายข้อมูลในแผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน
และเพื่อส่งเสริมการลงทุน
พื้นที่สีขาว (White Spaces)
แผนที่การลงทุนนี้นอกจากจะสามารถระบุโอกาสด้านการลงทุนที่
น่ า สนใจได้ 15 ประเด็ น แล้ ว ยั ง ได้ ร ะบุ ถึ ง พื้ น ที่ สี ข าว (White
Spaces) หรือ โอกาสด้านการลงทุนที่มีศัก ยภาพสูงในการสร้า ง
ผลกระทบเชิ ง บวกและสร้ า งผลตอบแทนในอนาคต แต่ ยั ง มี
อุปสรรคด้านนโยบายหรือด้านตลาดที่ เป็นข้อจากัดต่อการลงทุน
พื้นที่สีขาวเหล่านี้ประกอบด้วย
(1) เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกในการคมนาคมขนส่ ง และลดมลพิ ษ ทางอากาศ
แต่ยังขาดนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจนและมีความเสี่ยงจากการผันผวน
ของราคาวั ตถุ ดิ บ และต้ นทุ นการขนส่ งวั ตถุ ดิ บ ที่ สู ง อี กทั้ งยั งมี
ความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนในระยะยาว (มากกว่า 10 ปี) ด้วยเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนหรือยานยนต์ไฟฟ้าที่กาลังมีการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน
(2) การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกในการคมนาคมขนส่ง และช่ ว ยเพิ่ม อุ ป ทานให้ แ ก่
ผลผลิ ต ทางการเกษตร แต่ ยั ง มี อุ ป สรรคด้ า นความยั่ ง ยื น ของ
กระบวนการผลิต อาทิ การใช้สารเคมีในปริมาณมาก การแย่งชิง
ทรัพ ยากรน้าในกระบวนการผลิต และการเผาในที่โ ล่ง เป็นต้น
และมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าในระยะกลาง
(5 – 10 ปี)
(3) การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยข้ า มกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลเอกชน หรื อ การที่ โ รงพยาบาลเอกชนก าหนด
ค่ า รั ก ษาในระดั บ พรี เ มี ย มส าหรั บ บริ ก ารพิ เ ศษให้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ย
กลุ่มที่มีกาลังจ่ายสูง เพื่อมาสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มที่มี
รายได้น้อย ซึ่งสามารถเพิ่มการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์
ให้แก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมมากขึ้น แต่ประสบปัญหา
ขาดแรงจูงใจให้แก่โรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
ทางธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนคือผู้ป่วยที่มีรายได้สูงเพื่อสร้าง
ผลประกอบการที่ดี
(4) การผลิ ต ยานยนต์ ไ ฟฟ้ า และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อง สามารถช่ว ยลดก๊า ซเรือ นกระจกและมลพิ ษ ทาง
อากาศที่ระบายจากยานพาหนะ ซึ่งมีนโยบายจากภาครัฐและ
ความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชนที่เป็นปัจจัยส่งเสริมอยู่แล้วใน
ปั จ จุ บั น อย่ า งไรก็ ดี การผลิ ต รถยนต์ ไ ฟฟ้ า และการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ได้มากกว่าในปัจจุบันหากได้รับการปลดล็อกเรื่องข้อกาหนดต่าง ๆ
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และมีการส่งเสริมการใช้จากภาครัฐเพิ่มเติม ผ่านมาตรการที่มี
กรอบเวลาที่ชัดเจน
แนวทางการส่งเสริมโอกาสด้านการลงทุน
การสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ า ง ๆ ได้ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง แนวทาง
การส่งเสริมโอกาสด้านการลงทุน (IOA) เพิ่มเติมอีกหลายประเด็น
เช่น
(1) การขยายการสนับสนุนของภาครัฐสาหรับผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น การลดความยุ่งยากและซ้าซ้อน
ของกระบวนการยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินสนับ สนุนจากภาครัฐ
การขยายกรอบเวลาในการสนับ สนุนจากภาครัฐสาหรับ ธุรกิ จ
ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง ที่เ ดิม มีร ะยะเวลาสั้น (ภายในหนึ่ ง
ปี ง บประมาณ) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะการลงทุ น ของ
ผู้ประกอบการที่อาจต้องการการสนับสนุนมากกว่าหนึ่งปี และเพิ่ม
การบู รณาการระหว่า งหน่ว ยงานภาครัฐในการดาเนินกิจ กรรม
ส่งเสริมผู้ประกอบการ
(2) พิจารณาปรั บ เปลี่ ย นเกณฑ์ป ระเมิ นการลงทุ นให้ เ อื้อต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมให้นักลงทุนผนวก
เกณฑ์ ท างด้ า นผลประโยชน์ เ ชิ ง ความยั่ ง ยื น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
นอกเหนือ จากตัว ชี้วัดทางการเงิน หรือ ทบทวนระดับ คาดหวัง
ด้านผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทุนสาหรับธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลางที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น นอกจากนี้
แรงจูงใจด้านการลดหย่อนภาษีของภาครัฐยังเป็นตัวแปรสาคัญ
ในการตัดสินใจลงทุน แม้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่เติบโตเต็มที่แล้ว
แต่ควรเพิ่มการเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดเล็กและกลาง รวมถึง
ธุรกิจสตาร์ทอัพที่อาจขาดทุนในช่วงแรกแต่จะเริ่มสร้างกาไรได้
ในภายหลัง
(3) ส่งเสริมนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของภาครัฐให้เกิด
ความแพร่หลายในเชิงการปฏิบัติ เช่น เพิ่มการจัดซื้อจัดจ้างของ
ภาครัฐในรูปแบบการบริการที่ครอบคลุมการบริหารจัดการและ
ดูแ ลรัก ษา แทนที่ก ารซื้อ สินค้า แบบซื้อ ขาด ซึ่งจะช่ว ยส่งเสริม
ธุรกิจให้ดาเนินการได้อย่างยั่งยืนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
และบริการมากขึ้น
(4) ทบทวนกฎระเบียบของภาครัฐที่ไม่สอดคล้องกับบริบทใน
ปัจจุบันที่ อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่ งเสริ มการพัฒนาที่ ยั่ง ยืน
เช่น กฎหมายด้านการจัดการขยะ เป็นต้น
(5) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อระหว่ า งภาครั ฐและเอกชน โดยมุ่ง
ผลักดันให้งานวิจัยสามารถผลิดอกออกผลเป็นนวัตกรรมสู่การใช้
ประโยชน์จริงเชิงพาณิชย์
หากโอกาสด้า นการลงทุนในพื้นที่สีข าว (White Spaces) และ
แนวทางการส่งเสริมโอกาสด้านการลงทุน (IOA) เหล่านี้ได้รับการ
พิจ ารณาเพื่อ ยกระดับ แนวทางการดาเนินงานของภาครัฐและ
นัก ลงทุนภาคเอกชน ย่อมเป็ นการขยายโอกาสการเติบ โตของ
ธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้ใน
อนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนควรได้รับ การต่อยอดและทบทวนข้อ มูลอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในอนาคตของประเทศไทย

กิตติกรรมประกำศ
องค์กรภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สายงานการลงทุนและการต่างประเทศ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านนโยบายและแผน
นักลงทุน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จากัด
SEED: Promoting entrepreneurship for sustainable development ประเทศไทย
บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จากัด
นายอมฤต เจริญพันธ์ นักลงทุนอิสระ
โครงการบ่มเพาะและสนับสนุนสตาร์ทอัพ
Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE)
สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (ChangeFusion)
โครงการ AIS the Start Up บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (เอไอเอส)
ภาคการวิจัยและ Think Tank
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิยูนุสไทยแลนด์
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
รศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
องค์กรไม่แสวงผลกาไร
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สานักงานประเทศไทย
องค์กรภาคธุรกิจ
เกรซ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จากัด (มหาชน)
บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จากัด
บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด แมลงรวย
ชุมชนสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (เอไอเอส)
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จากัด
บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท จีอีพีพี สะอาด จากัด
บริษัท ซีโร่ เวสท์ โยโล จากัด
บริษัท โลเคิล อไลค์ จากัด
บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จากัด
มันนี่ คลาส | บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จากัด
สมาคมและการรวมกลุ่ม
ชมรมแพทย์ชนบท
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
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