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ผู้อา่ นหลายๆท่านอาจจะเคยได้ ยินคาว่า megatrend มาอยูบ่ ้ างไม่มากก็น้อย โดยแต่ละบทความและผู้เชี่ยวชาญอาจจะมีมมุ มองและประเด็น
ของแต่ละ megatrend ที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ดีจากการศึกษาข้ อมูลทางผู้เขียนอยากจะขอสรุป 4 megatrend ที่ทกุ คนเห็นพ้ องต้ องกัน
ว่าน่าจะเกิดขึ ้นแน่ๆ โดยบทความนี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ในส่วนที่ 1 นี ้จะขอกล่าวถึง 4 megatrend สาคัญ และในส่วนที่ 2 ของบทความจะ
นาเสนอถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อบริษัทไม่วา่ จะเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ระดับ fortune 500 บริษัทขนาดกลาง หรือแม้ กระทัง่ บริษัทขนาดเล็กและ
ภาครัฐบาล โดย megatrend หลัก 4 ด้ านที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตประกอบไปด้ วย

Megatrend no.1 Industrialization & Urbanization การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ไม่วา่ จะเป็ นภาค
การผลิต การลงทุน และการขยายตัวของเมือง (Urbanization) ล้ วนส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชากรและผู้บริโภคที่อยูใ่ นเมืองนันๆ
้ โดยจาก
การคาดการณ์จะมีเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงจากก้ าวกระโดดแบบเซี่ยงไฮ้ ในอีก 10-15 ปี ข้างหน้ าอยูใ่ นประเทศจีนเพียงประเทศเดียวถึง 200
เมืองและทัว่ โลกรวมกันกว่า 440 เมืองทังในประเทศอิ
้
นเดีย ไนจีเรียหรือแม้ กระทัง่ อินโดนีเซีย โดยปั จจุบนั มีประชาชนที่ย้ายเข้ าสูเ่ มืองหรือเกิด
Urbanization ที่อตั รา 1.2 ล้ านคนต่อสัปดาห์และจะทาให้ ภายในปี 2030 เกินว่า 65% ของประชากรบนโลกถือว่าเป็ น Urban population ซึง่
การขยายตัวดังกล่าวหรือที่เรียกว่า Urbanization ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานหรือสร้ างตึกระฟ้าให้ คนไปอยู่ แต่เป็ นการ
ยกระดับ Productivity และของคนในพื ้นที่นนๆและน
ั้
ามาสูร่ ายได้ ที่สงู ขึ ้นต่อด้ วยการจับจ่ายใช้ สอยที่มากขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ จา่ ยเพื่อดูหนัง
กินข้ าวนอกบ้ าน ตรวจสุขภาพ ซื ้อรถยนต์ เครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้ าน ซึง่ เกินว่าครึ่งของการจับจ่ายใช้ สอยของคนทังโลกในปี
้
2030 จะมาจาก
Urban population และเติบโตที่ระดับ 5% เฉลี่ยสะสมคิดเป็ นมูลค่ากว่า $30 ล้ านล้ าน USDดังแสดงในแผนภาพข้ างล่าง

นอกจากการที่คนย้ ายเข้ ามาเป็ นประชากรในเมืองแล้ ว อย่างที่ผ้ เู ขียนได้ กล่าวไปข้ างต้ นการเกิด Urbanization ยังช่วยยกระดับ Productivity
และ Income ของประชาชนด้ วย ดังนันจากการคาดการณ์
้
ของ IMF และ Deutsche Bank ประมาณการว่าจะมีประชากรราว 4.2 พันล้ านคน

หรือคิดเป็ น 53% ของประชากรทังโลกที
้
่ 7.9 พันล้ านคนที่เข้ าสูก่ ลุม่ ที่เรียกว่า Consuming class หรือประชาชนที่มีความสามารถในการ
จับจ่ายใช้ สอยมากกว่า $10 USD ต่อวัน

นันหมายความว่
้
าประชาชนกลุม่ นี ้จะเป็ นกลุม่ หลักที่จะถูก Plug in เข้ าสูต่ ลาดสินค้ าและบริการของโลกในอีก 10-15 ปี ข้างหน้ าผ่าน platform
ต่างๆที่ผลักดันด้ วย technology
Megatrend no.2 Disruptive technologies & Greater global interconnection การที่ประชากรเกินกว่าครึ่งของโลกในอีก 10-15 ปี ข้างหน้ า
เข้ าสู่ Consuming class และย้ ายเข้ าสูเ่ มืองจะทาให้ คนเล่านันมี
้ ความต้ องการจะจับจ่ายใช้ สอยมากขึ ้น และด้ วยเทคโนโลยีที่ดีขึ ้นและถูกลง
(Moore’s law & commoditized of technology) ทาให้ คนสามารถเข้ าถึงอุปกรณ์ตา่ งๆไม่วา่ จะเป็ น smart phone tablet หรือ computer ได้
ง่ายขึ ้น ต้ นทุนในการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารที่รวดเร็วขึ ้นแบบ real time จากทัว่ ทุกมุมโลก (Democratized of information) ผ่าน internet และ
Mobile data โดยปั จจุบนั มีประชากรกว่า 4.2 พันล้ านคนทีส่ ามารถ Plug in และ Online ได้ รวมถึงการแปลง Physical object ให้ กลายเป็ น
Digital ที่ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ ขายและผู้ซื ้อสามารถทาธุรกรรมได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องเดินทาง ช่วยให้ ผ้ คู ้ ารายย่อยสามารถ Scale up ขึ ้นมาแข่งขันกับผู้ค้า
รายใหญ่ได้ ในระยะเวลาอันสันผ่
้ าน Platforms ต่างๆ และจากเมืองที่จะมีการขยายตัวกว่า 400 เมืองข้ างต้ นที่กล่าวไว้ ในปั จจัย Megatrend
เรื่อง Urbanization จะทาให้ กว่า 60% ของประชากรที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี สงู กว่า $20,000 USD อาศัยอยูใ่ นตลาดเกิดใหม่และมาจากเมืองที่
เรียกว่า middleweight cities และจะคิดเป็ นเงินกว่า $28 ล้ านล้ าน USD ของการเติบโตทังหมดกว่
้
า $45 ล้ านล้ าน USD

ปั จจัยที่กล่าวมาทังหมดล้
้
วนจะเป็ นแรงผลักดันสาคัญให้ รูปแบบการทาธุรกิจและการทาธุรกรรมทังทางการเงิ
้
น การค้ าและบริการเปลี่ยนแปลง
ไป ตลาดเกิดใหม่จะเป็ นตลาดสาคัญของบริษัทต่างๆทังระดั
้ บ MNC และ SME และจะทาให้ เกิดสิ่งที่เรียกว่า Asset light economy มากขึ ้น
เรื่อยๆ โดยการจะให้ บริการอะไรซักอย่างไม่จาเป็ นต้ องลงทุนหรือเป็ นเจ้ าของ asset เองอีกต่อไปแต่อาศัย platform ต่างๆที่มีอยูช่ ว่ ยแก้ ปัญหา
ให้ กบั ทังลู
้ กค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้อา่ นนึกไม่ออกลองนึกภาพ Uber หรือ AirBnb ว่าบริษัทเหล่านี ้ไม่ได้ เป็ นเจ้ าของแม้ กระทัง่ ตัวรถ
หรือที่พกั เองด้ วยซ ้า แต่สามารถ Scale up ขึ ้นมาแข่งกับโรงแรมชันน
้ า หรือเครือข่าย taxi ขนาดใหญ่ในประเทศนันๆได้
้ ในเวลาอันสัน้ หรือหาก
เอาให้ ใกล้ ตวั ขึ ้นไปอีกก็คือคนทีข่ ายของผ่านทาง Facebook หรือ Instagram ที่ตอ่ ไปนี ้การจะขายอะไรซักอย่างไม่จาเป็ นต้ องมีหน้ าร้ าน หรือ
เช่าห้ องเพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ ามาซื ้ออีกต่อไป คูแ่ ข่งสามารถมาจากอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกันโดยตรงก็ได้ เช่น Alibaba จาก E-tailer ราย
ใหญ่ของจีนผันตัวเองเข้ ามาให้ บริการเงินกู้ขนาดเล็กแก่ลกู ค้ า และจากการทาธุรกรรมต่างๆผ่านทาง Online นี่เองทาให้ ทกุ วันนี ้ปริมาณข้ อมูลที่
ถูกสร้ างขึ ้นบนโลกต่อวันมหาศาลมากจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Big data ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้มีจานวนมหาศาลมากจนหากบริษัทใดก็ตามที่สามารถเอา
ข้ อมูลมหาศาลดังกล่าวมาวิเคราะห์หา insight ได้ ก่อนบริษัทอื่นๆก็จะสามารถพัฒนาสินค้ าและบริการเพื่อตอบโจทย์กลุม่ ลูกค้ าได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
Megatrend no.3 Aging world จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการเข้ าถึง Health care และเทคโนโลยีตา่ งๆที่ทา
ให้ ชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้นการเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆที่ทาให้ คนรู้จกั ดูแลตัวเองมากขึ ้น รวมถึงเรื่องสวัส ดิการสังคมที่ครอบคลุมไปถึงการ
ดูแลยามชรา ล้ วนส่งผลให้ ประชากรทัว่ โลกมีอายุที่ยาวนานขึ ้น และมองว่าการมีลกู เพื่อที่จะให้ ลกู เลี ้ยงดูยามแก่นนเป็
ั ้ นสิ่งจาเป็ นน้ อ ยลง ทัง้
ผู้หญิงและผู้ชายในปั จจุบนั เลือกที่จะทางานเพื่อหาเลี ้ยงตัวเองเป็ นหลักโดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ ว (Developed country) เป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดปั ญหาที่เรียกว่า Aging society โดยจากการประมาณการของ UN population data ประเทศพัฒนาแล้ วจะประสบกับ
ปั ญหาเรื่อง Dependency ratio ที่ในปี 2025 ประชากรในวัย 15-64 ปี จานวน 100 คนต้ องแบกรับคนที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี ถึง 44 คนและ
สัดส่วนดังกล่าวจะเป็ นภาระสาคัญต่อเรื่องงบประมาณของประเทศนันๆ
้ เช่นเดียวกับในกลุม่ ประเทศเกิดใหม่ที่ Dependency ratio ของ
ประชากรในวัย 15-64 ปี จานวน 100 คนต้ องแบกรับคนที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี จากแค่ 100 ต่อ 7 จะกลายเป็ น 100 ต่อ 13 ในปี 2025

ตัวเลขดังกล่าวหมายความว่าหากประเทศต่างๆไม่หาวิธีในการเพิ่ม productivity ต่อหัวของประชากรเพราะประชากรในวัยทางานจะลดลง
แม้ กระทัง่ ในประเทศเกิดใหม่ก็ตามดังแสดงในแผนภาพข้ างล่างจะส่งให้ ประเทศนันๆประสบกั
้
บทังปั
้ ญหาเรื่องงบประมาณและปัญหาเรื่องการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะไม่สามารถหาคนมาทางานได้

Megatrend no.4 Resource stress การขยายตัวต่อเนื่องของเมืองต่างๆทัว่ โลกโดยเฉพาะในประเทศเกิดใหม่ เพื่อที่จะยกระดับ Productivity
และรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากร รวมถึงการลงทุนด้ านต่างๆ จาเป็ นที่จะต้ องใช้ งบประมาณในการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
(Infrastructure) และทรัพยากรทางธรรมชาติอีกจานวนมาก เมืองที่ขยายตัวออกไปจาเป็ นที่จะต้ องมีถนนรองรับ เมื่อมีถนนก็มีอาคาร ใน
อาคารก็จาเป็ นที่จะต้ องมีไฟฟ้าและน ้าประปา โดยในปั จจุบนั มีการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานคิดเป็ นเงิน $9 ล้ านล้ าน USD โดยภาค
อสังหาริมทรัพย์คิดเป็ นเกือบครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนโดยรวมทังหมด
้
ดังแสดงในแผนภาพข้ างล่าง

อย่างไรก็ดีเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตด้ วยอัตราก้ าวกระโดดในปั จจุบนั แต่ละปี จะต้ องมีเงินลงทุนเพิ่มในเรื่อง
ของโครงสร้ างพื ้นฐานโดยรวมกว่าอีก $5 แสนล้ าน USD และประเทศต่างๆทัว่ โลกจะต้ องหาทรัพยากรทังน
้ ้า พลังงานและอาหารมากขึ ้นไม่วา่
จะเป็ นเรื่องส่วนต่างของอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรน ้าที่ระดับกว่า 40% พลังงานจาก hydro carbon เช่นน ้ามันและก๊ าซธรรมชาติกว่า
25% การเพิ่มปริมาณของอาหารที่ต้องเติบโตในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน ซึง่ ปั ญหาดังกล่าวเป็ นโจทย์สาคัญที่ทงภาครั
ั้
ฐและเอกชนทุก
ประเทศจาเป็ นที่จะต้ องคิดหาทางร่วมกันช่วยแก้ ปัญหาดังกล่าว

จาก 4 megatrend ที่กล่าวมาทังหมด
้
หมายความว่าทังภาครั
้
ฐและเอกชนจะไม่สามารถบริหารและดาเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมๆได้ อีกต่อไป
และจาเป็ นที่จะต้ องปรับแนวคิด เพื่อให้ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในอนาคต โดยในบทความส่วนที่ 2
ผู้เขียนจะอธิบายถึงสิ่งที่ทางบริษัทจาเป็ นต้ องทาเพื่อให้ อยูร่ อดในสภาพการแข่งขัน เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
Source of data: Bloomberg, EIA, IMF, UN, WEF, Worldbank, Deutsche Bank, Mckinsey Global Institute

About Author: Mr. Narun is a project director at Sasin Management
Consulting. He has a various experience in leading and shaping the
clients’ businesses with proven successful track record in providing the
tailor-made strategies to CEO/COO of multinational private companies
(Fortune 100 companies) in oil and gas industry, Thai government
organizations, and state owned enterprises (SOEs).

