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โลกปจจุบันเปลี่ยนเร็วและคาดวาสิ่งที่เปลี่ยนไปจะสงผลกระทบสูงในหลายดาน
ในฐานะที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนหนึ่งในผูดูแลนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศ
ธปท. จึงตระหนักถึงความสําคัญของบริบทโลกในอนาคต (Mega trend2) วาจะมีผลตอ
เศรษฐกิจไทยอยางไร ทั้งนี้ มีการศึกษามากมายที่ไดสรุป Mega trends ของโลกไว3 แต
การศึก ษาที่ วิเ คราะหผลของ Mega trend โยงมาสูเศรษฐกิจไทยยัง ไมเ ห็นเทาไรนัก
บทความนี้จึงพยายามเสนอประเด็นชวนคิดเกี่ย วกับ Mega trends ที่จะมีผลตอ
เศรษฐกิจไทยผานชองทางการผลิตของธุรกิจ การทํางานของแรงงาน การซื้อของ
ของผูบริโภค รวมถึงบทบาทภาครัฐ โดยรวมแลวมี 6 Mega trends ที่ไทยควรให
ความสําคัญ (รูปที่ 1)

“มี 2 จาก 6 Mega
trends ที่ไทยตองรีบ
เตรียมการรับมือ ไดแก
สังคมผูสูงอายุและ
เทคโนโลยีนวัตกรรม”

6 Mega trends ที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย แบงเปน 3 Trends ที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในไทย ไดแก สังคมผูสูงอายุ ความเปนเมือง ความเปนปจเจกบุคคล
และอีก 3 Trends ที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงนอกประเทศ ไดแก เทคโนโลยีนวัตกรรม
การเปลี่ยนขั้วทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดย
มี 2 จาก 6 Mega trends ที่ไทยตองรีบเตรียมการรับมือ ไดแก สังคมผูสูงอายุและ
เทคโนโลยีนวัตกรรม เพราะเปน Mega trend ที่โยงถึงจุดออนของโครงสราง
เศรษฐกิจไทย โดยไทยจะแกกอนรวยและการปรับตัวอาจไมทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยน
เร็ว
Disclaimer:
ขอคิดเห็นทีป่ รากฏในบทความนี้เปนความเห็นของผูเขียนซึ่งไมจําเปนตองสอดคลองกับความเห็นธนาคารแหงประเทศไทย
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1.

สังคมผูสูงอายุ

ประชากรโลกจะกลายเปนสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ (Aged society) ในอีก 35 ป
แตไทยกําลังเปน Aged society ในอีกเพียง 5 ป แปลวาไทยแกเร็วกวาเพื่อน
โดยเฉพาะเพื่อนที่มีรายไดใกลเคียงกับไทย เชน เวียดนามและมาเลเซีย แตหากเทียบกับ
ประเทศที่แกกวาไทยอยางสิงคโปรหรือญี่ปุน ทั้ง 2 ประเทศก็มีรายไดสูงหรือรวยกวาเราไป
มากแลว (รูปที่ 2) ดังนั้น หากไทยไมสามารถยกระดับรายไดในอนาคต ไทยจะ “แกกอน
รวย” ประเด็นนี้จึงเปน 1 ใน 2 Mega trends ที่ไทยตองรีบเตรียมการรับมือ
ขางหนา4

“ไทยจะแกกอนรวย”

พิจารณาภาพยอยวา ใครควรตระหนักถึงผลจาก Trend นีบ้ าง กลุมแรก คือ
หนุมสาววัยทํางาน คนวัยทํางาน 1 คน จะมีความรับผิดชอบตอผูสูงอายุเพิ่มขึ้น วันนี้
ดูแลผูสูงอายุเพียง 0.2 คน อีก 20 ป ตองดูแลถึง 0.5 คน5 กลุมทีส่ อง คือ ผูสูงอายุอาจ
มีสินทรัพยไมเพียงพอตอการดูแลชีวิตในยามแก กลุมที่สาม คือ ภาครัฐ ในอีก 20 ป
ภาครัฐ จะมีคาใชจายสวัสดิก ารรวมทุกดานเพิ่มขึ้น 3 เทา 6 นอกจากนี้ ยัง ตองพัฒนา
สาธารณูปโภค การคมนาคม ระบบสาธารณะสุขใหเอื้อตอความเปนอยูของผูส ูงอายุ และ
ตองคํานึงถึงเด็กที่จะเกิดนอยลง7 ซึ่งจะโยงไปถึงการวางแผนประชากร กําลังแรงงาน
และระบบการศึกษา และกลุมที่สี่ คือ ธุรกิจ ความตองการของผูบริโภคจะเปลี่ยนไป
สินคาบริการสําหรับผูสูงอายุจะมีความตองการมากขึ้น เชน บริการดูแลผูสูงอายุและ
ผูปวยที่บาน ขณะที่เด็กจะนอยลง ทําใหผูปกครองมีแนวโนมตองการสินคาและบริการ
สําหรับเด็กที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษา
ดังนั้น ประเด็นชวนคิ ด คือ ไทยจะเตรียมพร อมเพื่อรั บมื อกั บสั งคมสู ง วั ย
อยางไร ทั้งในดาน (1) กําลังแรงงานในอนาคต (2) ความมั่นคงดานรายไดของคนทุก
ชวงอายุ (3) สิ่งอํานวยสะดวกในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ (4) การประสานนโยบาย
ทุกดาน และ (5) แนวโนมในการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทยสังคมที่เปลี่ยนไป
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มีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไปมากกวา 14% ของประชากรทั้งหมด
หรือหมายความวา สัดสวนผูสูงอายุตอหนุมสาววัยทํางานจะเปลี่ยนจาก 1:5 ในวันนี้ เปน 1:2 ในอีก 20 ป
อางอิงขอมูลจาก World Population Prospects
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เชน สวัสดิการสาธารณสุขและการศึกษา เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อางอิงขอมูลจากฐิติมาและคณะ (2557) และประมาณการโดย ธปท.
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วันนี้จํานวนประชากรยังโตอยู แตป 2040 การโตของจํานวนประชากรไทยจะหดตัว 0.4% หรือจํานวนคนไทยจะไมโตแลว
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2.

ความเปนเมือง

ผูที่ทํา การศึกษา Mega trends ของโลกหลายราย 8 ยกใหความเปนเมือง
เปน Trend อันดับตนๆ ที่นาสนใจ ตัวอยางเชน Frost & Sullivan ใหความสําคัญ
กับความเปนเมืองมาเปนอันดับ 1 เพราะโอกาสที่ Trend นี้จะเกิดขึ้นมีสูงและจะมีผล
ต อ เศรษฐกิ จ โลกสูง สู ง กว า Trend อื่ น ๆ เช น การตระหนั ก ถึ ง พลัง งานในอนาคต
(Future of energy) และการตระหนั ก ถึ ง สุ ข ภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี (Health,
Wellness and Well-being) เปนตน
หากกลาวถึง ความเปนเมืองในยุคนี้ ความเปนเมืองแบบ Smart city อยาง
สิงคโปรและฮองกงจะมาแรง โดยทั้ง 2 ประเทศมีอัตราความเปนเมืองอยูที่ 100% ซึ่ง
เปนอันดับ 1 ของโลก สวนหนึ่งเพราะทั้ง 2 ประเทศมีขนาดพื้นที่ไมมาก ทําใหสามารถ
จัดวางโครงขายโทรคมนาคมไดอยางครอบคลุม ผูซื้อผูขายจึงไดประโยชนจากระบบ
ขอมูลขาวสาร และเขาถึงตลาดไดดวยตนทุนทางธุรกรรมที่ต่ํามาก
ในความเปนจริงไมใชทุกเมืองจะเปนแบบสิงคโปรหรือฮองกงได เพราะระดับ
การพัฒนายังไปไมถึงระดับนั้น เชน บราซิล ไนจีเรีย อินโดนีเซีย หรือแมแตไทย โดย
ความเปนเมือง (Urbanization rate) ของไทยอยูที่ 50% อันดับ ความเปนเมืองอยูที่
อันดับ 124 ของโลก สะทอนวาความเปนเมืองของไทยยังไมสูง เปนระดับที่ยัง ตอง
พัฒนาโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ตองใชเงินลงทุนสูง
ควบคูไปกับการคํานึงถึงปญหาสิ่งแวดลอม (รูปที่ 3)

“ผูที่ทําการศึกษา Mega
trends ของโลกหลายราย
ยกใหความเปนเมืองเปน
Mega trend
อันดับตนๆ”

ดังนั้น ประเด็นชวนคิด คือ ความสัมพันธของความเปนเมืองกับการเติ บโต
ของเศรษฐกิ จไทยเป นอย างไร รั ฐ ควรมี บทบาทในการพั ฒนาความเป นเมื องเพื่อ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายเทาเทียมหรือไม และถาควร ความ
เปนเมืองของไทยควรพัฒนาไปในทิศทางใด
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3.

ความเปนปจเจกบุคคล

พฤติกรรมของคนในแตละยุคสงผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจ ที่ตางกัน โดย
ตัวกําหนดพฤติกรรมคือสภาพแวดลอมที่คนแตละยุคเผชิญ เชน ยุค Baby Boom คือคน
ที่มีอายุ 56 ปขึ้นไป เกิดชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกลับจากสงครามคนกลุมนี้กลับมามี
ครอบครัวและเผชิญกับการแขงขันสูง จึงทํางานหนักเพราะตองการความมั่นคงในชีวิต
ยุค Gen X คือคนที่อายุ 36-55 ป ตองการความสมดุลในชีวิตระหวางการทํางานกับการ
พัก ผอน ซึ่ง ขณะนี้เ ปนกํา ลังแรงงานหลักในปจจุบัน สวนยุค Gen Y อายุ 20-35 ป
กลุมนี้ไดชื่อวาเปน ปเตอร แพน เพราะมีความเปนเด็กตลอดเวลา อยากไดอะไรตอง
ได เกิดมาพรอมกับเทคโนโลยีที่ปลายนิ้ว (รูปที่ 4) และอีกเกือบ 10 ปขางหนา คน
กลุมนี้จะมีถึงครึ่งหนึ่งของกําลังแรงงานในอนาคต

“อีกเกือบ 10 ป
คน Gen Y จะมีถึงครึ่งหนึ่ง
ของกําลังแรงงาน”

ดังนั้น ประเด็นชวนคิด คือ อีก 10 ปตอไป Gen Y จะมีบทบาทมากขึ้น ทั้ง
ดานกําลังแรงงานและการบริโภค ธุรกิจจะปรับตัวอยางไรตอรูปแบบการทํางานของ
ของแรงงานและพฤติกรรมของผูบริโภคที่จะเปลี่ยนไป
จากเดิม Baby Boom …

มีความตองการซื้อสินคาเปน
ของตัวเอง เชน รถยนต ที่พัก
อาศัย
ใหความสําคัญกับการทํางาน
มากกวาสุขภาพ

แตงงานเร็ว มีทัศนคติวาควรมี
ครอบครัวและมีลูก
ซื้อสินคาหรือบริการตาม
กระแส คนนิยมใชกันมากๆ

เปลี่ยนเปน Gen Y …

นิยมการแบงปนการใชทรัพยากร (Sharing economy) ทั้งรถ
เชน UBER ที่พักอาศัย เชน airbnb แมกระทั่ง Fitness
center ก็มกี ารแบงกันใชแลว ทําใหผูบริโภคมีความตองการ
ซื้อสินคาบางอยางเปนของตัวเองนอยลง ธุรกิจบางประเภท
มีความจําเปนในการลงทุนนอยลง
มีความใสใจสุขภาพ (Health and Wellness) มากขึ้น ทําให
ความตองการซื้อสิ้นคาและบริการเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น เชน
เลนโยคะ ทานอาหารเพื่อสุขภาพ สายรัดขอมือเพื่อสุขภาพ
อีกทั้งไมทํางานหนักจนทําลายสุขภาพและครอบครัว
แตงงานชา มีลูกนอย มีทัศนคติวาเปนโสดไมเสียหาย ทําให
สินคาและบริการที่เกี่ยวกับเด็กอาจมีความตองการดาน
ปริมาณที่ลดลง เชน จํานวนเด็กที่เขาโรงเรียน ของใชเด็ก แต
ตองการคุณภาพมากขึ้น
ซื้อสินคาหรือบริการที่เปนเอกลักษณ เชน รองเทากีฬาที่มีสี
และแบบเฉพาะ (Limited edition) ทําใหธุรกิจที่สรางสรรค
และมีนวัตกรรมตั้งราคาสินคาบริการไดสูง
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4.

เทคโนโลยีนวัตกรรม

เทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ Internet of Things, Robots, Artificial
Intelligence (AI), Drones, Blockchain, Virtual reality, 3D Printing และ Electric
vehicle ซึ่งเขามามีบทบาทในโลกมากขึ้น นาสนใจวาไทยพรอมรับกับเทคโนโลยีเหลานี้
มากนอยเพียงใด
มองในดานผูใชงานเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานอยาง Internet พบวาคนไทยมีอัตรา
การใช Internet ตอหัวมากกวาคาเฉลี่ยโลกและกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก และใชเวลา
กับ Mobile Internet มากที่สุดในโลก เฉลี่ย 4 ชั่วโมงตอวัน9 ในทางกลับกัน หากมอง
ดานความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี พบวาประเด็นนี้
สะทอนจุดออนของโครงสรางเศรษฐกิจไทย และพบ 2 ประเด็นชวนคิด
(1) ไทยขาดบุคลากรดานวิทยาศาสตรที่สามารถผลิตสินคาหรือบริการที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเปนความเห็นของผูประกอบการ และยังเห็นไดจากขอมูล
ทางสถิติที่พบวา สัดสวนผูจบการศึกษาดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรของไทย
อยู ที่ 22% ของบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาทั้ ง หมด น อ ยกว า มาเลเซี ย เกาหลี ใ ต และ
อินโดนีเซียที่อยูที่ 33% 32% และ 24% ตามลําดับ อีกทั้ง ไทยยังผลิตบัณฑิตที่จบคณะ
วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรเทากับเมื่อ 10 ปกอน (รูปที่ 5) สะทอนวาการศึกษา
ไทยปรับไมทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

“AI จะทําให
ชีวิตของเราดีขึ้น”
Mark Zuckerberg
CEO ของ Facebook
ที่มา: The MATTER

“มนุษยควรกังวลกับภัย
คุกคามของ AI”
Bill Gate
ผูกอตั้งและผูบริหารบริษัท Microsoft
ที่มา: The MATTER
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(2) เทคโนโลยีเหมือนกระจกสองดาน ดานหนึ่งคือมีประโยชน เทคโนโลยีทําให
มนุษยสะดวกและจัดการสิ่งตางๆไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ธุรกิจสามารถใชระบบ
Automation จัดการคลังสินคาโดยแทบไมต องใช แรงงานเลย ผูบริโภคสามารถควบคุ ม
อุปกรณภายในบานผานเพียงแคมือถือเครื่องเดียว และแพทยจะมี AI ชวยในการวินิจฉัยโรค
มากขึ้น แตอีกดานหนึ่ง เทคโนโลยีกอ็ าจสรางผลกระทบตอมนุษยได หากมนุษยปรับตัวไม
ทันหรือใชอยางไมเหมาะสม ประเด็นที่เริ่มเห็นชัด เชน มีความกังวลวาเทคโนโลยีอยาง
Automation จะมาทํางานแทนคน กรณีของไทย Automation อยางการนําหุนยนตมาใช
ไม ใช เรื่ องใหม ระบบดังกลาวใช เพื่อบรรเทาปญหาขาดแคลนแรงงานมา 5–10 ป แลว
นอกจากนี้ การผลิตในบางอุตสาหกรรมของไทย เชน ยานยนต ยังมีความเชี่ยวชาญดานการใช
หุนยนตติดอันดับ 9 ของโลก ซึ่งหากกระแสเทคโนโลยียังดําเนินตอไป โดยไมมีการเตรียม
ทรัพยากรมนุษยที่ดีพอ เปนไปไดที่ Automation อาจสงผลตอความมั่นคงในอาชีพของ
แรงงานบางประเภท ตางจากในอดีตที่ไมเห็นผลกระทบอยางชั ดเจน ดังนั้น มนุษย กั บ
เทคโนโลยีจะอยูรวมกันอยางไร ตองปรับตัวมากแคไหน เพื่อจํากัดผลกระทบใหนอ ยที่สุด

อางอิงขอมูลจาก Hootsuite, We are social, Singapore
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5.

การเปลี่ยนขั้วทางเศรษฐกิจและการเมือง

การเปลี่ ย นขั้ ว ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งกํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น จนมี ป ระเด็ น
Geopolitics ที่มีผลตอเศรษฐกิจและความมั่ นคง ในประเด็น ดานเศรษฐกิจ กลุม
ประเทศในเอเชีย จะมีบทบาทตอเศรษฐกิจโลกมากขึ้น เห็นไดจ ากสัดสวน GDP ของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกตอ GDP โลกในชวงป 2010-2022 จะอยูที่ 30% แซงหนากลุม
ประเทศยุโรปและสหรัฐฯ ที่อยูที่ 25% และ 24% ตามลําดับ (รูปที่ 6) ขณะที่ประเด็น
ดานการเมือง ก็มีการขยายอํานาจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากขึ้น เชน การ
ทดลองอาวุธของเกาหลีเ หนือ ประเด็นพิพาทในนานน้ําทะเลจีนใต ร ะหวางจีน และ
ประเทศในอาเซียนทั้งฟลิปปนส เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน และไตหวัน หรือการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่หักปากกา
เซียนเกือบทุกสํานัก

“GDP ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
ป 2010-2022 จะแซงหนากลุม
ประเทศยุโรปและสหรัฐฯ”

ตัวอยางที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองที่มีผลตอเศรษฐกิจ เชน เมื่อ
สิ้นปที่แลว ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเปนตัวกําหนดวา ขอตกลงหุนสวน
ยุ ท ธศาสตร เ ศรษฐกิ จ ภาคพื้ น แปซิ ฟ ก หรื อ TPP (Trans-Pacific Partnership) จะ
เดินหนาตอไปมากนอยเพียงใด เพราะโอบามา ประกาศวา TPP เปนสิ่งที่ควรทํา ซึ่งดี
สําหรับประเทศ สําหรับสหรัฐฯ และสําหรับโลก แตทรัมป ประกาศวา TPP เปนหายนะ
อยางหนึ่งที่เกิดจากจุดประสงคพิเศษของผูที่ตองการทําลายสหรัฐฯ 10 ซึ่งในชวงนั้นไทย
และอีกหลายประเทศก็ทําการบานอยางหนักเพื่อตอบโจทยวา ไทยจะเขาเปนสมาชิก
TPP หรื อ ไม เพราะกลัว จะตกขบวนการค า แต ห ลั ง จากที่ ผ ลการเลือกตั้ง ประกาศ
วาทรัมปไดเปนประธานาธิบดี และจะไมสนับสนุน TPP กระแสความตองการเขารวม
TPP ของหลายประเทศรวมถึงไทยดูจะเบาลง
ดังนั้น ประเด็นชวนคิด คือ โลกเปลี่ยนไป ทุกฝายจะทําเหมือนเดิมไมได ไมวา
จะเปนประเด็นทางเศรษฐกิจหรือความมั่นคง และไทยเปนประเทศเล็ก เราจะมีกลยุทธใน
การปรับตัวใหเขากับขั้วทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของโลกที่กําลังเปลี่ยนไปอยางไร

10

4 คําถาม ขอตกลง TPP กับประเทศไทย โดยสถาบันอนาคตไทยศึกษา
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6.

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ในช ว ง 20 ป ที่ ผ า นมา การเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศเป น ประเด็ น ที่ มี
ความสําคัญตอประเทศกลุมอาเซียนรวมถึงไทย เพราะเมื่อจัดลําดับประเทศที่มีความ
เสี่ยงดานสภาพอากาศแลวพบวา 4 ประเทศอาเซียน ไดแก พมา ฟลิปปนส เวียดนาม
และไทย ติดอันดับ 10 ประเทศแรกที่มีความเสี่ยงสูงสุดในโลก11
สําหรับไทย ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา ปริมาณน้ําฝนลดลงมาก ทําใหภัยแลง
ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยชวง 1980s เกิดภัยแลงเพียง 2 ครั้ง ชวง 1990s เกิดขึ้น 4
ครั้ง และชวง 2000s เกิดภัยแลงถึง 7 ครั้ง หรือเกิดปเวนปเลยทีเดียว (รูปที่ 7)
ดังนั้น ประเด็นชวนคิด คือ หากแนวโนมยังเปนแบบนี้ อาจทําใหไทยขาด
แคลนน้ํา สํา หรับการเพาะปลูก กระทบตอรายได เกษตรกร และจํานวนคนที่ไ ดรับ
ผลกระทบจะมีมาก เพราะเกษตรกรของไทยมีสูงถึง 13 ลานคน คิดเปน 1 ใน 3 ของคน
วัยทํางานทั้งหมด ขณะที่เกษตรกรครึ่งหนึ่งยังเปนผูสูงวัยและการศึกษานอย แตจําเปน
จะตองเผชิญกับการปรับตัวปรับอาชีพ ภาครัฐคงตองมีสวนอยางมากในการผลักดันแนว
ทางการปรับตัวใหถูกทางและทั่วถึง โดยเฉพาะการแทนที่พืชใชน้ํามาก เชน นาขาว ดวย
พืชและพันธุท ี่เหมาะสมกับดินมากขึ้น และใชน้ํานอยลง เปนตน

“ภัยแลงทวีความรุนแรง
มากขึ้น โดยชวง 1980s
เกิดภัยแลงเพียง 2 ครั้ง
ชวง 1990s เกิดขึ้น 4 ครั้ง
และชวง 2000s เกิดภัย
แลงถึง 7 ครั้ง”

ดัง นั้น ทุก ฝายทั้ง ภาคประชาชน ภาคธุร กิจ และภาครัฐจึง ไมควรมองขาม
Mega trends ของโลกที่จะมีผลตอไทยในอนาคต และควรรวมมือกันคิดหาทางปรับตัว
และลงมือทํา เพื่อเก็บ เกี่ยวผลประโยชนหรือลดทอนผลกระทบที่จ ะเกิดจาก Mega
trends ที่กําลัง เขามา โดยเฉพาะการเตรียมความพรอมสําหรับสังคมผูสูงอายุและ
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ไ ทยควรให ความสํา คั ญเป นอั นดั บแรก เพราะเปน Mega
trends ที่โยงถึงจุดออนของโครงสรางเศรษฐกิจไทย เราจึงมีเวลาเหลือไมมากนัก
สําหรับการเตรียมพรอมรับมือ 2 ประเด็นนี้
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GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2016, GERMANWATCH โดยดัชนีนจี้ ะวิเคราะหผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เชน พายุ
น้ําทวม คลื่นความรอน และอื่นๆ
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