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แนวโน้มโลก แนวโนม้เทคโนโลยี 
และความท้าทายต่อประเทศไทย 



แนวโน้มความเปล่ียนแปลงระดับโลก (Megatrends) 

• การย้ายถ่ินฐานสู่เมือง (Urbanization) 

• ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) 

• การแก่งแย่งทรัพยากร แร่ธาตุ น ้ามัน ... น ้าสะอาด  

• การพลิกผันของอุตสาหกรรมและการค้า 

• สังคมสูงวัย 
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การย้ายถ่ินฐานสู่เมือง (Urbanization) 

• ตัง้แต่เมื่อใหร่ ? 

• มากแค่ไหน ? 

• มีผลกระทบอะไรบ้าง? 
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การย้ายถ่ินฐานสู่เมือง (Urbanization) 

• ตัง้แต่เมื่อใหร่ ? 

• มากแค่ไหน ? 

• มีผลกระทบอะไรบ้าง? 
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ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
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โครงสร้างพื้นฐาน 
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ประเทศผู้มีอิทธิพล 
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนขัว้ 

 
ชนช้ันกลางในสังคมต่างๆ

เพิ่มขึ้น 
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Life Style ของคนเปลี่ยนไป 



ความเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) 

• ภัยพิบัติที่รุนแรงข้ึน ถี่ข้ึน  

• ส่ิงมีชีวิตปรับตัวตอ่ความเปลี่ยนแปลงไมท่นั –  
กระทบตอ่ผลผลิตเกษตร ประมง และสัตวป่์า 

• โรคอุบัติใหม ่อุบัติซ ้ า 

• ขาดน ้าสะอาด 

• ระดับน ้าทะเลสูงข้ึน 
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ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
อาจน าไปสู่ 

การแก่งแย่งทรัพยากร  
แรธ่าตุ น ้ามัน ... น ้าสะอาด 



การแก่งแย่งทรัพยากร แร่ธาตุ น ้ามัน ... น ้าสะอาด  

• Water-Food-Energy Nexus 

• ความเหลื่อมล ้า 

• สงครามใหม?่ 
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การพลิกผันของ
อุตสาหกรรมและ

การค้า 
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เครื่องจักร - หุ่นยนต์ 



การพลิกผันของ
อุตสาหกรรมและ

การค้า 
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การพลิกผันของ
อุตสาหกรรมและ

การค้า 



สังคมสูงวัย 

• สุขภาพคนดขีึ้น คนอายุยืนขึ้น 

• คนรุ่นใหม่ ไมพ่ึงประสงค์จะมีลูก และแยกออกจากครอบครัวเดิม 

• ผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล เหงา ไม่มีหลานจะให้เลี้ยง 

• การขาดแคลนก าลังคนในอนาคต 
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New Normal 
ของท่ีเคยไม่ธรรมดา จะกลายเป็นธรรมดา 



คิดกันเล่นๆ New Normal ระดับโลก 
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ข้อสังเกต สมัยก่อน อีกไม่นานเราจะชินกับ... 

โทรศัพท์ ใช้สาย ไร้สาย 

โทรทัศน์ รับจากอากาศ รับจากสายเคเบิล 

การจ่ายเงิน เงินสด เชค็ ... บัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ 

ชอ็ปป้ิง เข้าร้าน เข้าห้าง เข้าเว็บ 

การถ่ายภาพ ใช้ฟิล์ม ล้างฟิล์ม อัดรูป ดิจิทัล ถ่ายบ่อยๆ แชร์ถ่ีๆ 

การเขียนจดหมาย บนกระดาษ ส่งไปรษณีย์ Email…instant messages 



คิดกันเล่นๆ 

ฝ่ายวิจยันโยบาย สวทช. 
24 

ข้อสังเกต 20-40 ปีก่อน ปัจจุบัน อีก 10 ปีข้างหน้า 

Growth ของ ญี่ปุ่น สูงมากเมื่อ 40 ปีก่อน ต ่า ต ่า 

Growth ของ จีน ต ่า สูงมาก ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปานกลาง 

Growth ของ 
อินเดีย 

ต ่า ปานกลาง สูง 

Growth ของ เอเซีย ต ่า ปานกลาง สูง 

ศูนย์การเงินของโลก สหรัฐ (ยุโรป ญี่ปุ่น) สหรัฐ ??  



คิดกันเล่นๆ ส าหรับคนไทย 
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ข้อสังเกต 20-40 ปีก่อน ปัจจุบัน อีก 10 ปีข้างหน้า 

การทุจริตขนาดใหญ่ กินกระจาย จ่ายกระจาย กินกระจุก จ่ายกระจาย ขึ้นอยู่กับผลการปฏิรูป 

ราคาSoba ในญี่ปุ่น ชามละ 420 เยน ชามละ 420 เยน น่าจะไม่ขึ้นมาก 

ราคาก๋วยเต๋ียวใน
ไทย 

ชามละ 7 บาท ชามละ 35 บาท คงขึ้นต่อไปอีก 

% ประชากรในเมือง 13.4% 51.1% 70% 

เจ้าของที่ดินใน
ชนบท 

เกษตรกรไทย นายทนุไทย+ต่างชาติเป็นสว่นใหญ่ เกษตรกรส่วนน้อย มทีี่ท ากิน
ของตัวเอง 

ขนาดครอบครัวไทย ใหญ่ อยู่รวมกันหลายรุ่น เล็กลง แยกกันอยู ่

น ้าด่ืม น ้าฝน หรือน ้าประปาต้ม น ้าประปากรอง ซ้ือเป็นขวด ?? 
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ความท้าทายต่อประเทศไทย 
• 11 กลุ่มของการปฏิรูปประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

• มาตรา ๒๗ ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าท่ีศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
       (๑) การเมือง 
       (๒) การบริหารราชการแผ่นดิน 
       (๓) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
       (๔) การปกครองท้องถิ่น 
       (๕) การศึกษา 
       (๖) เศรษฐกิจ 
       (๗) พลังงาน 
       (๘) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       (๙) สื่อสารมวลชน 
       (๑๐) สังคม 
       (๑๑) อ่ืน ๆ 

• สปท. เพิ่ม กลุ่มพิเศษ คือ เรื่องการปราบปรามทุจริตคอรัปช่ัน 
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ความท้าทายระดับโลก – Sustainable Development Goals 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม กับการก าหนดอนาคตของประเทศ 
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ความไม่แน่นอนในอนาคตของประเทศ 

การบริหารจัดการทรัพยากรและ
ภาวะโลกร้อน 

พัฒนาการของเมือง หรือการปรับ
โครงสร้างประชากรไทย 

ทักษะและความรู้ของคนในชาติเพ่ือ
รองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม ่

ความเหลื่อมล ้า รวมถึงทศิทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ความท้าทายของประเทศ 

Emerging disease, Pollutions, 
Sustainable Product etc. 

 Smart City,  Employment, 
Water Management, 

Nutrition, Medธech etc. 

eLearning, Life-long Learning, 
Individualized Education,  
Data Science, Collective 

Intelligence etc. 

New Biz Model, Industry 4.0, 
เกษตรบริการ etc. 

บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และ นวัตกรรม 

บทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และ นวัตกรรม 



ขอบคุณ 
 

ติดต่อได้ท่ี 

president@nstda.or.th 
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Biotechnology: Recent Global Trends 
A Shift from 
Treatment to 
Prevention 

• DNA sequencing  

• Preventive 
Healthcare 

• Genomics 

• Biometric Sensors 

• Medical Imaging 

• Specific Biomarkers 

Holistic Well-Being 

• Mind-Body Balance  

• Trend of healthy & 
safety food,            
safety materials 

• Value-added  
Products (pharma, 
cosmetics etc.) 

Personalization 

•  Personalized 

•  Digitalized 
Medicine/ 
Healthcare 

•  mHealth 

•  Wearable 
Electronics 

•  Robotics 

•  Bioinformatics 

Sustainability 

• Green Building 

•  Green 
Manufacturing 

•  Sustainable Energy 
& Food 

•  Bio-based 
Materials 

•  Air & Water 
Treatment 

•  Biological Feed 
Stock 
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ICT Technology: Current Global Trends  
                                                                                              Source: Gartner top 2015 

technology trends 

Merging the Real World 

and the Virtual World 

• Computing Everywhere 

• The Internet of Things 

•  3D Printing 

Intelligence Everywhere 

• Advanced, Pervasive 

and Invisible Analytics 

•  Context-Rich Systems 

•  Smart Machines / 
Building / Working / 
Banking 

The New IT Reality 

Emerges 

• Cloud / Client 

Computing 

•  Applications & 
Infrastructure 

•  Web-scale IT 

•  Risk-based Security 
& Self-protection 
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Materials Technology: Current Global Trends 

The Age of 
Biotechnology 

• Advancing Life 
Science & Medical 
Devices to 
Discovering New 
Drugs and to 
Improving 
Medical 
Treatments 

•  Medical Implants 

•  Biomaterials 

Greening Society 

• Sustainable 
Agriculture, 
Energy, Water 

• Global Friendly 
Product/ Process 

• Environmental & 
Clean Technology 

Smart City 

• Smart Building, 
Transportation, 
Infrastructure 

• Smart Working 

• Smart Banking 

High Value Markets 

• Minimalization 

• Connectedness 

• Light Weight but 
Strong 

• Functional  &  
Multifunctional 
Materials 

35 
ฝ่ายวิจยันโยบาย สวทช. 



Nanotechnology: Current Global Trends 

The Age of 
Biotechnology 

• Increase efficiency 
of medical device/ 
treatment  

• Value-added 
product or process 
with bio-based 
mat. 

Digital Everything 
Everywhere  

• Find better way to 
develop more 
efficient ICT 
technology 

Climate Change  

• Improving the 
performance of 
Solar cell & Battery 

• Low Carbon Society 

• Solution for food & 
water shortage and 
disasters 

Smart Materials 

• Find new properties 
of materials for 
both product & 
process development 
in a sustainable 
manner 
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