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ผู้อา่นหลายๆทา่นอาจจะเคยได้ยินค าวา่ megatrend มาอยูบ้่างไมม่ากก็น้อย โดยแตล่ะบทความและผู้ เช่ียวชาญอาจจะมีมมุมองและประเด็น

ของแตล่ะ megatrend ที่แตกตา่งกนัออกไปอยา่งไรก็ดีจากการศกึษาข้อมลูทางผู้ เขียนอยากจะขอสรุป 4 megatrend ที่ทกุคนเห็นพ้องต้องกนั

วา่น่าจะเกิดขึน้แน่ๆ โดยบทความนีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น ในสว่นที่ 1 นีจ้ะขอกลา่วถึง 4 megatrend ส าคญั และในสว่นที่ 2 ของบทความจะ

น าเสนอถึงผลกระทบที่จะเกิดตอ่บริษัทไมว่า่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดบั fortune 500 บริษัทขนาดกลาง หรือแม้กระทัง่บริษัทขนาดเล็กและ

ภาครัฐบาล โดย megatrend หลกั 4 ด้านที่จะเกิดขึน้ในอนาคตประกอบไปด้วย  

 

Megatrend no.1 Industrialization & Urbanization การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม ่(Emerging Market) ไมว่า่จะเป็นภาค

การผลิต การลงทนุ และการขยายตวัของเมือง (Urbanization) ล้วนสง่ผลกระทบเชิงบวกตอ่ประชากรและผู้บริโภคที่อยูใ่นเมืองนัน้ๆ โดยจาก

การคาดการณ์จะมีเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงจากก้าวกระโดดแบบเซ่ียงไฮ้ในอีก 10-15 ปีข้างหน้าอยูใ่นประเทศจีนเพียงประเทศเดียวถึง 200 

เมืองและทัว่โลกรวมกนักวา่ 440 เมืองทัง้ในประเทศอินเดีย ไนจีเรียหรือแม้กระทัง่อินโดนีเซีย โดยปัจจบุนัมีประชาชนที่ย้ายเข้าสูเ่มืองหรือเกิด 

Urbanization ที่อตัรา 1.2 ล้านคนตอ่สปัดาห์และจะท าให้ภายในปี 2030 เกินวา่ 65% ของประชากรบนโลกถือวา่เป็น Urban population ซึง่

การขยายตวัดงักลา่วหรือที่เรียกวา่ Urbanization ไมใ่ชเ่ป็นเพียงแคก่ารลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานหรือสร้างตกึระฟา้ให้คนไปอยู ่แตเ่ป็นการ

ยกระดบั Productivity และของคนในพืน้ที่นัน้ๆและน ามาสูร่ายได้ที่สงูขึน้ตอ่ด้วยการจบัจา่ยใช้สอยที่มากขึน้ ไมว่า่จะเป็นการใช้จา่ยเพ่ือดหูนัง 

กินข้าวนอกบ้าน ตรวจสขุภาพ ซือ้รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟา้ภายในบ้าน ซึง่เกินวา่คร่ึงของการจบัจา่ยใช้สอยของคนทัง้โลกในปี 2030 จะมาจาก 

Urban population และเติบโตที่ระดบั 5% เฉลี่ยสะสมคิดเป็นมลูคา่กวา่ $30 ล้านล้าน USDดงัแสดงในแผนภาพข้างลา่ง 

 

นอกจากการที่คนย้ายเข้ามาเป็นประชากรในเมืองแล้ว อยา่งที่ผู้ เขียนได้กลา่วไปข้างต้นการเกิด Urbanization ยงัช่วยยกระดบั Productivity 

และ Income ของประชาชนด้วย ดงันัน้จากการคาดการณ์ของ IMF และ Deutsche Bank ประมาณการวา่จะมีประชากรราว 4.2 พนัล้านคน



หรือคิดเป็น 53% ของประชากรทัง้โลกที่ 7.9 พนัล้านคนที่เข้าสูก่ลุม่ที่เรียกวา่ Consuming class หรือประชาชนที่มีความสามารถในการ

จบัจา่ยใช้สอยมากกวา่ $10 USD ตอ่วนั  

 

นัน้หมายความวา่ประชาชนกลุม่นีจ้ะเป็นกลุม่หลกัที่จะถกู Plug in เข้าสูต่ลาดสินค้าและบริการของโลกในอีก 10-15 ปีข้างหน้าผ่าน platform 

ตา่งๆที่ผลกัดนัด้วย technology  

Megatrend no.2 Disruptive technologies & Greater global interconnection การที่ประชากรเกินกวา่คร่ึงของโลกในอีก 10-15 ปีข้างหน้า

เข้าสู ่Consuming class และย้ายเข้าสูเ่มืองจะท าให้คนเลา่นัน้มีความต้องการจะจบัจา่ยใช้สอยมากขึน้ และด้วยเทคโนโลยีที่ดีขึน้และถกูลง 

(Moore’s law & commoditized of technology) ท าให้คนสามารถเข้าถึงอปุกรณ์ตา่งๆไมว่า่จะเป็น smart phone tablet หรือ computer ได้

งา่ยขึน้ ต้นทนุในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารที่รวดเร็วขึน้แบบ real time จากทัว่ทกุมมุโลก (Democratized of information) ผ่าน  internet และ 

Mobile data โดยปัจจบุนัมีประชากรกวา่ 4.2 พนัล้านคนทีส่ามารถ Plug in และ Online ได้ รวมถึงการแปลง Physical object ให้กลายเป็น 

Digital ที่ท าให้ทัง้ผู้ขายและผู้ซือ้สามารถท าธุรกรรมได้ทนัทีโดยไมต้่องเดินทาง ชว่ยให้ผู้ ค้ารายยอ่ยสามารถ Scale up ขึน้มาแข่งขนักบัผู้ ค้า

รายใหญ่ได้ในระยะเวลาอนัสัน้ผ่าน Platforms ตา่งๆ และจากเมืองที่จะมีการขยายตวักวา่ 400 เมืองข้างต้นที่กลา่วไว้ในปัจจยั Megatrend 

เร่ือง Urbanization จะท าให้กวา่ 60% ของประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยตอ่ปีสงูกวา่ $20,000 USD อาศยัอยูใ่นตลาดเกิดใหมแ่ละมาจากเมืองที่

เรียกวา่ middleweight cities และจะคิดเป็นเงินกวา่ $28 ล้านล้าน USD ของการเติบโตทัง้หมดกวา่ $45 ล้านล้าน USD  

  



 

ปัจจยัที่กลา่วมาทัง้หมดล้วนจะเป็นแรงผลกัดนัส าคญัให้รูปแบบการท าธุรกิจและการท าธุรกรรมทัง้ทางการเงิน การค้าและบริการเปลี่ยนแปลง

ไป ตลาดเกิดใหมจ่ะเป็นตลาดส าคญัของบริษัทตา่งๆทัง้ระดบั MNC และ SME และจะท าให้เกิดสิ่งที่เรียกวา่ Asset light economy มากขึน้

เร่ือยๆ โดยการจะให้บริการอะไรซกัอย่างไมจ่ าเป็นต้องลงทนุหรือเป็นเจ้าของ asset เองอีกตอ่ไปแตอ่าศยั platform ตา่งๆที่มีอยูช่ว่ยแก้ปัญหา

ให้กบัทัง้ลกูค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ หากผู้อา่นนึกไมอ่อกลองนึกภาพ Uber หรือ AirBnb วา่บริษัทเหลา่นีไ้มไ่ด้เป็นเจ้าของแม้กระทัง่ตวัรถ

หรือที่พกัเองด้วยซ า้ แตส่ามารถ Scale up ขึน้มาแข่งกบัโรงแรมชัน้น า หรือเครือข่าย taxi ขนาดใหญ่ในประเทศนัน้ๆได้ในเวลาอนัสัน้ หรือหาก

เอาให้ใกล้ตวัขึน้ไปอีกก็คือคนทีข่ายของผ่านทาง Facebook หรือ Instagram ที่ตอ่ไปนีก้ารจะขายอะไรซกัอยา่งไมจ่ าเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือ

เชา่ห้องเพื่อให้ลกูค้าเข้ามาซือ้อีกตอ่ไป คูแ่ข่งสามารถมาจากอตุสาหกรรมอ่ืนที่ไมไ่ด้เก่ียวข้องกนัโดยตรงก็ได้เชน่ Alibaba จาก E-tailer ราย

ใหญ่ของจีนผนัตวัเองเข้ามาให้บริการเงินกู้ขนาดเล็กแก่ลกูค้า และจากการท าธุรกรรมตา่งๆผ่านทาง Online น่ีเองท าให้ทกุวนันีป้ริมาณข้อมลูที่

ถกูสร้างขึน้บนโลกตอ่วนัมหาศาลมากจนเกิดสิ่งที่เรียกวา่ Big data ซึง่ข้อมลูเหลา่นีมี้จ านวนมหาศาลมากจนหากบริษัทใดก็ตามที่สามารถเอา

ข้อมลูมหาศาลดงักลา่วมาวิเคราะห์หา insight ได้ก่อนบริษัทอ่ืนๆก็จะสามารถพฒันาสินค้าและบริการเพ่ือตอบโจทย์กลุม่ลกูค้าได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

Megatrend no.3 Aging world  จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสงัคม ความสามารถในการเข้าถึง Health care และเทคโนโลยีตา่งๆที่ท า

ให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึน้การเข้าถึงข้อมลูตา่งๆที่ท าให้คนรู้จกัดแูลตวัเองมากขึน้ รวมถึงเร่ืองสวสัดิการสงัคมที่ครอบคลมุไปถึงการ

ดแูลยามชรา ล้วนสง่ผลให้ประชากรทัว่โลกมีอายทุี่ยาวนานขึน้ และมองวา่การมีลกูเพ่ือที่จะให้ลกูเลีย้งดยูามแก่นัน้เป็นสิ่งจ าเป็นน้อยลง ทัง้

ผู้หญิงและผู้ชายในปัจจบุนัเลือกที่จะท างานเพ่ือหาเลีย้งตวัเองเป็นหลกัโดยเฉพาะในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว (Developed country) เป็น

ปัจจยัส าคญัที่ท าให้เกิดปัญหาที่เรียกวา่ Aging society โดยจากการประมาณการของ UN population data ประเทศพฒันาแล้วจะประสบกบั

ปัญหาเร่ือง Dependency ratio ที่ในปี 2025 ประชากรในวยั 15-64 ปีจ านวน 100 คนต้องแบกรับคนที่มีอายเุกินกวา่ 65 ปีถึง 44 คนและ

สดัสว่นดงักลา่วจะเป็นภาระส าคญัตอ่เร่ืองงบประมาณของประเทศนัน้ๆ เชน่เดียวกบัในกลุม่ประเทศเกิดใหมท่ี่ Dependency ratio ของ

ประชากรในวยั 15-64 ปีจ านวน 100 คนต้องแบกรับคนที่มีอายเุกินกวา่ 65 ปีจากแค ่100 ตอ่ 7 จะกลายเป็น 100 ตอ่ 13 ในปี 2025  

 



ตวัเลขดงักลา่วหมายความวา่หากประเทศตา่งๆไมห่าวิธีในการเพ่ิม productivity ตอ่หวัของประชากรเพราะประชากรในวยัท างานจะลดลง 

แม้กระทัง่ในประเทศเกิดใหมก็่ตามดงัแสดงในแผนภาพข้างลา่งจะสง่ให้ประเทศนัน้ๆประสบกบัทัง้ปัญหาเร่ืองงบประมาณและปัญหาเร่ืองการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจเพราะไมส่ามารถหาคนมาท างานได้  

 

Megatrend no.4 Resource stress  การขยายตวัตอ่เน่ืองของเมืองตา่งๆทัว่โลกโดยเฉพาะในประเทศเกิดใหม ่เพื่อที่จะยกระดบั Productivity 

และรองรับการขยายตวัของเมืองและประชากร รวมถึงการลงทนุด้านตา่งๆ จ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

(Infrastructure) และทรัพยากรทางธรรมชาติอีกจ านวนมาก เมืองที่ขยายตวัออกไปจ าเป็นที่จะต้องมีถนนรองรับ เม่ือมีถนนก็มีอาคาร ใน

อาคารก็จ าเป็นที่จะต้องมีไฟฟา้และน า้ประปา โดยในปัจจบุนัมีการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานคิดเป็นเงิน $9 ล้านล้าน USD โดยภาค

อสงัหาริมทรัพย์คิดเป็นเกือบคร่ึงหนึ่งของเงินลงทนุโดยรวมทัง้หมด ดงัแสดงในแผนภาพข้างลา่ง 

 

อยา่งไรก็ดีเพ่ือที่จะรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสงัคมที่เติบโตด้วยอตัราก้าวกระโดดในปัจจบุนั แตล่ะปีจะต้องมีเงินลงทนุเพ่ิมในเร่ือง

ของโครงสร้างพืน้ฐานโดยรวมกวา่อีก $5 แสนล้าน USD และประเทศตา่งๆทัว่โลกจะต้องหาทรัพยากรทัง้น า้ พลงังานและอาหารมากขึน้ไมว่า่

จะเป็นเร่ืองสว่นตา่งของอปุสงค์และอปุทานของทรัพยากรน า้ที่ระดบักวา่ 40% พลงังานจาก hydro carbon เชน่น า้มนัและก๊าซธรรมชาติกวา่ 

25% การเพิ่มปริมาณของอาหารที่ต้องเติบโตในอตัราที่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน ซึง่ปัญหาดงักลา่วเป็นโจทย์ส าคญัที่ทัง้ภาครัฐและเอกชนทกุ

ประเทศจ าเป็นที่จะต้องคิดหาทางร่วมกนัชว่ยแก้ปัญหาดงักลา่ว  

 



จาก 4 megatrend ที่กลา่วมาทัง้หมด หมายความวา่ทัง้ภาครัฐและเอกชนจะไมส่ามารถบริหารและด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมๆได้อีกตอ่ไป

และจ าเป็นที่จะต้องปรับแนวคิด เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วและรุนแรงในอนาคต โดยในบทความสว่นที่ 2 

ผู้ เขียนจะอธิบายถึงสิ่งที่ทางบริษัทจ าเป็นต้องท าเพ่ือให้อยูร่อดในสภาพการแข่งขนั เศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

Source of data: Bloomberg, EIA, IMF, UN, WEF, Worldbank, Deutsche Bank,  Mckinsey Global Institute 
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