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 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลก สรุปจาก (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-2570) มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลง ดังนี ้

1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคแห่งการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดในการพฒันา

นวัตกรรม เน้นการต่อยอด และผสมผสานเทคโนโลยีต่างสาขาเข้าด้วยกัน อาทิ เทคโนโลยีทางกายภาพ ชีวภาพ 

ดิจิทัล และพลังงาน ส่งผลให้วิถีชีวิตรวมถึง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ21 เช่น การใช้ ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใช้นาโน

เทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม่ในการสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการกำหนด กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อยา่ง

เฉพาะเจาะจง การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการยกระดับภาคการเกษตรและ

บริการทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคการศึกษาและการสื่อสารมวลชน รวมถึงการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 

โครงสร้างประชากรของโลกมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัย

แรงงาน มีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้          

ท่ีมีจำนวนผู้สูงอายุมากท่ีสุดในโลก อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมสูงวัย

จะนำมาซึ่งโอกาส ทางเศรษฐกิจใหม่ๆ จากความต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคการผลิตและบริการส่วนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น อาทิ ยาและเวชภัณฑ์ อาหาร

เพื่อสุขภาพ ธุรกิจบริการ สุขภาพ บริการทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการ

พัฒนานวัตกรรม สินค้า และบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย เช่น หุ่นยนต์

สำหรับการดูแลและนวัตกรรมของใช้ภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

3. การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

ประกอบด้วย 1) การเพิ่มขึ้นของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื ้อรัง อันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต          

ในสังคมเมืองสมัยใหม่ตลอดจนการเผชิญกับมลพิษจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ 

การเพิ่มขึ้นของระดับความเครียดจากการทำงานและความวิตกกังวลในการใช้ชีวิต โดยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังท่ีพบ

มากท่ีสุด คือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้น เบาหวาน และความดันโลหิต

สูง ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมักเป็นโรคที่รักษายาก มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม            

จะเกิดเป็นภาระต่อสถานะทางการเงินของผู้ป่วยและเป็นภาระทางการคลังของประเทศในระยะยาว 

3.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก 
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2) กระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน ที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่ประชากร โลกมี

ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอันมาพร้อมกับการศึกษาและความแพร่หลายของส่ือออนไลน์ เป็นผลให้

ความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี ่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น          

ในทิศทางเดียวกัน อาทิ ยอดขายสินค้า Smartwatch ทั่วโลก และส่งผลให้อุปสงค์ที่มีต่อบริการด้านสุขภาพ

เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อาทิ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเชิงสุขภาพ ความตื่นตัวในการป้องกันโรคติดต่อ          

ที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่ ปี 2563 เป็นต้นมา เป็นแรงกดดันให้ผู้ประกอบการ

ด้านอาหาร บริการสุขภาพ และการท่องเท่ียว จำเป็นต้อง ยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย

ในการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

3) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล จากเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีก้าวหน้าและการเพิ่มขึ้นของ

ความต้องการบริการทางการแพทย์ ได้กระตุ้นให้เกิดการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการ สาธารณสุข 

อาทิ การตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังสุขภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์สำหรับ  สวมใส่ที่มี

เซ็นเซอร์หรือเทคโนโลยีตรวจวัดสุขภาพ การจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ประโยชน์ควบคู่ 

กับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการข้อมูลในเชิงชีวสารสนเทศ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของการวิจัย  

ในด้านพันธุกรรมและจีโนม ยังสนับสนุนให้เกิดการรักษาพยาบาลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นโอกาสใหม่สำหรับ

บริการทางการแพทย์ในอนาคต 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น โดยคาดว่า

อุณหภูมิเฉล่ียของโลกอาจเพิ่มสูงขึ้นจากระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 1.5 องศาเซลเซียส ภายใน พ.ศ. 

2573 – 2595 ส่งผลให้หลายภูมิภาคต้องเผชิญกับความผันผวนของภูมิอากาศในระดับความรุนแรงที่มากขึ้น

และบ่อยครั้งขึ้น อาทิ คล่ืนความร้อน ภาวะฝนท้ิงช่วง ภัยแล้ง และพายุ ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะแตกต่างกันไป

ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ อันจะสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  โดยองค์การเพื่อ

ความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าความเสียหายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกจะมีมูลค่าถึงร้อยละ 1.0 – 3.3 ของผลผลิตมวลรวมของโลก ภายใน พ.ศ. 2603 และ

มูลค่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.0 – 10.0 ภายใน พ.ศ. 2643 หากไม่มีการลดปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก โดยภาคการเกษตรจะได้รับความเสียหายมากกว่าภาคการผลิตอื่น เนื่องจากต้องพึ่งพาสภาพ

อากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศอาจส่งผลให้ ปริมาณผลผลิต            

ทางการเกษตรลดลง ระยะเวลาการให้ผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป หรือพื้นที่เกษตรในบางพื้นที่อาจ  ไม่สามารถ           

ทำการเพาะปลูกได้จากผลกระทบของภัยแล้งที่ยาวนานหรือน้ำท่วมซ้ำซาก อันจะส่งผลกระทบต่อรายได้และ

ความเป็นอยู ่ของเกษตรกรซึ่ งส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศที ่เปลี ่ยนแปลง            

ไปยังส่งผลทำให้การแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น รวมทั้งยังเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิด   
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โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำในหลายพื้นที่ของโลก เนื่องจากอากาศร้อนทำให้พาหะนำโรคติดต่อบางชนิดเพิ่ม 

จำนวนเร็วขึ้น โดยเฉพาะยุง แมลงวัน และหนู ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคมีผลกระทบต่อสังคม ทั้งในมิติของ  

สุขอนามัยประชาชน ชุมชนและเศรษฐกิจครัวเรือน นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ         

ยังส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำลดลงเกิดการสูญเสียทรัพยากรชายฝั่งจาก  

การกัดเซาะที่รุนแรง และจำนวนสัตว์ทะเลลดลงจากการที่ทะเลมีความเป็นกรดสูงขึ ้น อีกทั้งพื้นที่ราบใกล้  

ชายฝ่ังทะเลจะถูกน้ำทะเลท่วม สร้างความเส่ียงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ผู้ท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีน้ำท่วมต้อง 

อพยพย้ายถิ่นฐาน โดยกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความสามารถในการปรับตัวต่ ำ และ           

อาจ ไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิม 

5. ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในขณะท่ีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลกและในประเทศกำลัง

พัฒนาส่วนใหญ่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ที่ประเทศกำลังพัฒนา

จะถูกกดดันมากขึ้นในอนาคตเพื่อให้มีการดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง 

6. พลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า 

กระแสความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ได้สร้างแรงกดดันให้เกิดการพัฒนา

นวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาการผลิตที่มี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ สาขาพลังงาน และสาขาการคมนาคมขนส่ง ซึ่งนำไปสู่

การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งมีการคิดค้นการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ที่ขับเคลื่อน

ด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือเซลล์เชื ้อเพลิงไฮโดรเจนเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทางเลือกและการใช้งานยานยนต์สมัยใหม่ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก 

7. เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของ ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน         

ที่คาดว่าจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกภายในระยะเวลา 10 ปี จะมีบทบาทในการกำหนดระเบียบ

เศรษฐกิจการเมืองโลกมากขึ้น จนนำมาสู่สถานการณ์ที่อยู ่ภายใต้ แรงกดดันระหว่างขั้วอำนาจใหม่ทาง

ตะวันออกกับขั้วอำนาจดั้งเดิมอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายและมาตรการกีดกัน

ทางการค้าและเทคโนโลยี ต่อประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

มหาอำนาจทางเศรษฐกิจจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศท่ัวโลก

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
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ประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศท้ังท่ีมีมูลเหตุจากการขัดกันของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ

อิทธิพลทางการเมือง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื ่อนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ           

แบบพหุภาคีแล้ว ยังสร้างภาวะกดดันต่อการแสดงบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ 

โดยมีแนวโน้มว่าองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะมีขอบเขตภารกิจท่ี          

แคบลง หรือมีพันธกิจที่มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นยิ่งขึ้น ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอาจใช้อิทธิพลแทรกแซง             

การดำเนิน โครงการความร่วมมือและองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ 

ยังพบแนวโน้มในการเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ  เพิ่มมากขึ้นเพื่อพยุงสถานะทาง

เศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นผลเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อย่างมหาศาลจากสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพบการใช้เครื่องมือทั้งทางการเงินและการคลัง ส่งผลให้เกิดภาวะการก่อหนี้

สาธารณะเพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยรัฐบาลจำนวนมากจะอยู่ในสถานะขาดดุล งบประมาณ และเกิดแรงผลักดันให้

หลายประเทศเลือกดำเนินนโยบายพึ่งพาตนเอง จนกระท่ังการดำเนินนโยบายชาตินิยมท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในสาขาที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงภายใน อาทิ เทคโนโลยี อาหาร พลังงาน การแพทย์ และ

อุตสาหกรรมภาคการผลิต 

8. อนาคตของงาน 

โลกแห่งการทำงานในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลก เนื่องจากสัดส่วนประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่  ซึ่งจะมีบทบาท    

โดดเด่นในอนาคตจะเป็นกลุ่มประชากรเจนเนอเรช่ันวายท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2543 ท่ีเติบโตมาพร้อมกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล และมีทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากคนรุ่นก่อน โดยมีคุณลักษณะ  

ในการปรับตัวในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นความยืดหยุ่นและความสมดุล ระหว่างการทำงาน

และการใช้ชีวิตส่วนตัว เพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของตนมากกว่า 

เป้าหมายด้านความมั่นคงในอาชีพมีค่านิยมท่ีต้องการค้นหาโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ จะส่งผลให้

มีอัตราการเปลี่ยนงานและการย้ายถิ่นฐานสูงขึ้น จึงคาดว่าจะส่งผลให้การจ้างงานในระยะต่อไปมีร ูปแบบ             

ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการจ้างงานที่มิใช่รูปแบบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจ้างงาน  

ชั่วคราว การจ้างงานบางช่วงเวลา การจ้างงานตามความต้องการ และงานอิสระ ควบคู่ไปกับรูปแบบใหม่           

ในการทำงาน อาทิ การทำงานทางไกล การทำงานจากบ้านหรือจากท่ีอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์ โดยอยู่ภายใต้ 

ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสมดุลในชีวิต รวมไปถึงช่วยลด 

ผลกระทบจากภาวะวิกฤติที ่กระทบต่อความสามารถในการเดินทางไปทำงาน สอดคล้องกับการขยายตัว         

ของระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตใหม่ ๆ นำไปสู่การขยายโอกาสการ         

มีส่วนร่วม ในกำลังแรงงานและเป็นแหล่งรายได้เสริม อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิด
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การขยายตัว ของแรงงานนอกระบบ ซึ่งขาดความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม รวมถึงแรงงานอาจ

เผชิญความเส่ียงจากความมั่นคงในการจ้างงานท่ีลดลง 

นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้งานบาง ประเภทเลือน

หายไป และเกิดงานประเภทใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มีแนวโน้มจะเข้ามาทดแทนงาน

ท่ีมีลักษณะของการทำซ้ำหรือเป็นแบบแผน ส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะ ความสามารถเฉพาะท่ี

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้น อาทิ วิศวกรหุ่นยนต์ หรือผู้เช่ียวชาญปัญญาประดิษฐ์ และการเข้าสู่สังคมสูงวัย

ยังมีแนวโน้มทำให้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดจนกระแสความใส่ใจด้าน

ส่ิงแวดล้อมจะส่งผลให้งานสีเขียวทวีความสำคัญในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเกิดขึ้นของงานในอาชีพ

ใหม่ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงข้างต้นนำไปสู่ความต้องการทักษะของแรงงาน ในลักษณะใหม่ ๆ โดยนอกเหนือจาก

ทักษะทางปัญญาหรือทักษะเชิงเทคนิค อาทิ สะเต็ม (STEM) แล้ว ยังเป็นที่คาดการณ์กันว่าทักษะทาง

พฤติกรรมหรือทักษะด้านมนุษย์อาทิความคิดสร้างสรรค์ การส่ือสาร หรือ การทำงานเป็นทีม จะเป็นท่ีต้องการ

และเป็นงานสำหรับอนาคต เนื่องจากเป็นทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยี สมัยใหม่ยังไม่สามารถทดแทนแรงงาน

มนุษย์ได้ 

 


