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“จับกระแสเมกะเทรนด์โลก ปรับตัวและก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กับ 4 กระแสเทรนด์หลัก สังคมผู้สูงอายุ, การเปลี่ยนขั้วอำ�นาจของโลก,
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการขยายตัวของชุมชนเมือง” K-Expert
Mega Trends คือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญของโลก ซึ่งทำ�ให้เกิดผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ
วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม จากข้อมูลของ Frost & Sullivan ที่ศึกษาเกี่ยวกับ Top 20 Global Trends ในบทความนี้ K-Expert
ขอเล่าถึง 4 แนวโน้มใหญ่ที่สำ�คัญและมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังต่อไปนี้

Mega Trend 1: โลกกำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โครงสร้างประชากรกำ�ลังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปและโลก
กำ�ลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (UN)
คาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2593 จำ�นวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว
จากปัจจุบัน หรือมีจำ�นวนกว่า 3,400 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 30
ของประชากรโลก ในขณะที่สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีก 3 ปีข้าง
หน้า และเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2574 ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ
หากประชากรวัยทำ�งานมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ รายจ่ายของภาค
รัฐมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย จากการแบกรับภาระในการดูแลผู้
สูงอายุ และที่สำ�คัญคือ อาจส่งผลกระทบต่อ GDP ของประเทศโดย
รวม

Mega Trend 2: การเปลี่ยนแปลงขั้วอำ�นาจเศรษฐกิจของโลก
กลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่เริ่มมีบทบาทและความสำ�คัญต่อ
เศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีอัตรา
การเติบโตสูงในกลุ่มที่เรียกว่า E7 ซึ่งเป็นกำ�ลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลก ได้แก่ จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก
และตุรกี ถึงแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่นี้จะมี
ทิศทางการขยายตัวที่ลดลง เนื่องด้วยกระแสสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั่วโลก แต่ในระยะยาวเชื่อว่ากลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
โลกในอนาคต ซึ่งหากดูที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศนี้จะพบว่า GDP เพิ่มขึ้นอย่างมากจนมีขนาดใหญ่เกือบเท่า
ของ GDP ในกลุ่มประเทศมหาอำ�นาจเดิม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยน
ขั้วอำ�นาจเศรษฐกิจของโลกอาจจะนำ�มาซึ่งการแข่งขันทางการค้าที่
จะรุนแรงมากขึ้นในอนาคตด้วย

Mega Trend 3: ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี
อีกหนึ่งเมกะเทรนด์ที่หลายคนให้ความสนใจคือ เทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้า
และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมากมาย
ตัวอย่างเช่น Internet of Things, Robots, Artificial Intelligence (AI),
Drones, Blockchain, Virtual reality, 3D Printing, Electric vehicle และ
Cloud Computing ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆ นี้เริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกมาก
ขึ้น ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยทำ�ให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย สามารถ
จัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่หากมนุษย์ปรับตัว
ไม่ทัน หรือใช้งานเทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมก็อาจสร้างผลกระทบต่อมนุษย์
ได้ เช่น ความกังวลว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence
(AI) ที่กำ�ลังพัฒนาอย่างรวดเร็วจะมาทำ�งานแทนมนุษย์ เนื่องจากสามารถ
ทำ�งานหลายอย่างและทำ�ได้ดีกว่ามนุษย์ด้วย จากตัวอย่างเช่น การใช้ AI ใน
การวินิจฉัยโรคบางชนิด โดย AI มีความแม่นยำ�มากกว่าแพทย์เสียอีก รวมถึง
การใช้ Robo Advisor ในการแนะนำ�การลงทุน AI เป็นต้น ซึ่งหากกระแส
เทคโนโลยียังดำ�เนินต่อไป โดยไม่มีการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่ดีพอ เป็นไป
ได้ที่ในอนาคตหุ่นยนต์อาจจะมาแย่งงานบางประเภทจากมนุษย์ได้

Mega Trend 4: การขยายตัวของชุมชนเมือง
ความเป็นเมืองเป็นเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่เปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่ “สังคมเมือง” โดยประชากรในต่างจังหวัดย้ายเข้ามาอยู่ในเขตเมือง
มากขึ้น โดยในอีก 10 ปีข้างหน้า เมืองขนาดใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า 10
ล้านคน (Mega Cities) จะมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของเมืองขนาด
ใหญ่ไม่เพียงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของวิถีในการดำ�รงชีวิต
แต่ยังทำ�ให้เกิดความจำ�เป็นในการสร้างเมกะโปรเจกต์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น
งานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น การสร้างสนามบิน
รถไฟฟ้าความเร็วสูง หรือท่าเรือขนส่งสินค้า รวมถึงระบบการศึกษา ระบบ
ประกันสุขภาพ เพื่อสนองตอบความต้องการของคนเมือง นอกจากนี้ อัตรา
การใช้โซเชียลมีเดีย อินเทอร์เน็ต และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ออนไลน์
ก็จะเพิ่มสูงตามไปด้วย
ทั้ง 4 เทรนด์นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวโน้มใหญ่ แต่เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอน ดังนั้น นักลงทุนควรต้องศึกษา วิเคราะห์ แนวโน้ม
ใหญ่ในมุมมองของเราว่ามีอะไรบ้าง และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มใหญ่ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
ถ้าโลกกำ�ลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ดังนั้น การลงทุนในหุ้น Mega Trend ควรเน้นไป
ยังบริษัทที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ รวมถึงเภสัชกรรม โรงพยาบาล ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ เพราะจะได้
รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลทั่วโลก หรือในช่วงปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บริษัทต่างๆ ในกลุ่ม
เทคโนโลยีล้วนมีผลการดำ�เนินงานดีกว่าภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่ม “FANG” หรือ 5 บริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในตลาด ได้แก่ Facebook, Apple, Amazon, Netflix และ Google อย่างไรก็ตาม ในตลาดหุ้นไทยอาจมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่อนข้างจำ�กัด นักลงทุนที่
สนใจหุ้นกลุ่มนี้สามารถเลือกลงทุนในกองทุน Global Technology ที่เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อรับเทรนด์การเติบโตนี้ได้
ข้อมูลอ้างอิง

Megatrends 2025 Frost and Sullivan
http://www.frost.com/prod/servlet/cpo/213016007
บทความที่เกี่ยวข้อง:ทำ�ความเข้าใจการลงทุนในธีมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์,ส่องโอกาสรวยด้วยกองทุนรวมดัชนีหุ้นต่างประเทศ

WorkShop
ตั้งเป้ารวย
ก่อนแก่
First Step
ลงทุนหุ้นต่างประเทศ

10
วันพุธ
18:00 -20:00

ตุลาคม 2018
30
วันอังคาร
13:00 -15:00

16
วันอังคาร
18:00 -20:00

ฝ่าประตู
สู่รั้วอสังหาริมทรัพย์

17
วันพุธ
18:00 -20:00
17
วันพุธ
13:00 -15:30

ทบทวนกรมธรรม์
เพื่อให้ไม่พลาดทุกสิทธิ์ที่มี

2
วันอังคาร
13:00 -15:00

31
วันพุธ
18:00 -20:00

เริ่มต้นลงทุน
ในตลาดTFEX

9
วันอังคาร
18:00 -20:00

เลือกกองทุน
อย่างเซียน

7
วันอาทิตย์
13:00 -15:00

31
วันพุธ
13:00 -15:00
11
วันพฤหัส
18:00 -20:00

LTF จัดการดี
มีแต่คุ้ม

6
วันเสาร์
13:00 -15:00

18
วันพฤหัส
18:00 -20:00

เปิดโลกลงทุน
สู่กองทุนต่างประเทศ

5 กลยุทธ์
พิชิตภาษี

30
วันอังคาร
18:00 -20:00

WorkShop
รู้ทันประกัน
คุ้มครองคนที่คุณรักอย่างวิธี

15
วันพฤหัส
13:00 - 15:00

เสริมแกร่งมือใหม่
หัดลงทุนกองทุนรวม

3
วันเสาร์
13:00 - 15:00

พฤศจิกายน 2018
27
วันอังคาร
18:00 -20:00

เกมการเงิน
ชีวิตออกแบบได้

14
วันพุธ
13:00 - 15:00
8
วันพฤหัส
13:00 - 15:00

28
วันพุธ
18:00 - 20:00
20
วันอังคาร
18:00 -20:00
21
วันพุธ
18:00 -20:00

5 กลยุทธ์
พิชิตภาษี

13
วันอังคาร
18:00 - 20:00

29
วันพฤหัส
13:00 - 15:00

ใช้ชีวิตตามใจ
ในวันที่หยุดทำ�งาน

24
วันเสาร์
13:00 -15:00

เลือกLTF/RMF
อย่างไรให้คุ้ม

6
วันอังคาร
18:00 -20:00

การทำ�งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

4
วันอาทิตย์
13:00 -16:00

3 ข้อควรรู้
ก่อนเริ่มให้เงินทำ�งานในหุ้น

22
วันพฤหัส
13:00 -15:00

