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โลกไรดุลยภาพ  
World out of Balance 

 

เรียบเรียง  นายนพเกา  หอนบุญเหิม 
  นักพัฒนาระบบราชการ 6ว  

สํานักงาน ก.พ.ร. 
 

บรรดาผูนําทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนตางลวนตองเผชิญกับสภาพแวดลอมตาง ๆ 
ของโลกท่ีมีความซับซอนและภัยคุกคามซอนแฝงอยูมากขึ้น  จึงจําเปนตองมีการเตรียมการเพือ่รับมอืกับ
การเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนของสภาพแวดลอมที่ไรดุลยภาพของโลกในอนาคต โดยเฉพาะ 
การคาดการณส่ิงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและลดความเสี่ยง อันจะทําใหสามารถควบคุมทิศทางและ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองคกร รวมทั้งทําใหองคกรของตนประสบความสําเร็จและ
รักษาความอยูรอดในโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทายที่สุด 

  Paul A. Laudicina ในหนังสือ World Out of Balance1 ไดเสนอใหเราตองพยายาม
ตระหนักถึงการเตรียมปฏิบัติตัวและสรางความเขาใจถึงสภาพของโลกภายนอกที่เปล่ียนแปลงไปอยาง 
ไรดุลยภาพ โดยไดเสนอแนะกรอบแนวความคิดในการสรางความเขาใจตอการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมของโลก ตลอดจนเสนอมุมมองที่ตรงประเด็นวาโลกธุรกิจในอนาคตจะเผชิญกับ
สภาพแวดลอมใดบาง นอกจากนี้ยังไดเนนวาองคกรที่พยายามสรางคุณคา (value building) นั้นจะตอง
มีการวิเคราะหและมองภาพทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน มีความระมัดระวังและเฝาติดตามการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยางสมํ่าเสมอเพื่อเตรียมตัวรับมือกับส่ิงที่จะเกิดขึ้น อันทําใหเราและองคกรของ
เราสามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล   

ในการนี้ผูเขียนหนังสือดังกลาวไดวิเคราะหปจจัยสําคัญๆ รวม 5 ประการที่มีอิทธิพลตอ
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของโลกในอนาคต อันไดแก 

1. การเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน  
2. การเปล่ียนแปลงในโครงสรางประชากรของโลก  
3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคกลุมใหม     
4. ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
5. แนวโนมการวางระเบียบกฎเกณฑและการเรียกรองเพื่อปกปองผลประโยชน  

                                                 
1  Paul A. Laudicina, World Out of  Balance: Navigating Global Risks to Seize Competitive Advantage 
   (New York: McGraw-Hill, 2005). 
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กระแสโลกาภิวัฒน 
(Globalization) 

 

กระแสโลกาภิวัฒนเปนตัวขับเคลื่อนที่มีลักษณะไมคงที่หรือเปล่ียนแปลงไปตาม 
ยุคสมัย กลาวคือ การเปล่ียนแปลงของโลกในอดีตที่ผานมามีการพัฒนาความเจริญอยางตอเน่ือง
ต้ังแตชาวยุโรปเร่ิมติดตอทางการคากับชาวโลกโดยทางเรือ มีการลาอาณานิคมเพื่อสรางความมั่งคั่ง 
จนมาถึงในยุคอุตสาหกรรมซึ่งมีความเชื่อกันวาประเทศที่มีอํานาจจะตองมีขีดกําลังท่ีมีความเขมแข็ง
และมีเคร่ืองจักรจํานวนมาก ทําใหมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทางดานอุตสาหกรรมการผลิต
เรื่อยมาอยางตอเนื่อง ตอมาเมื่อโลกมีความทันสมัยมากขึ้นจึงไดเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารสมัยใหม ซ่ึงบริษัทธุรกิจตางๆ เริ่มขยายอาณาเขตการทําธุรกิจไปทั่วโลกจนเกิดความ
เชื่อมโยงของเศรษฐกิจในแตละประเทศเขาดวยกัน 

ผูเขียนไดยกตัวอยางการขยายตัวอยางรวดเร็วของการบริการขนสง การพัฒนา
เครือขายดานการติดตอส่ือสาร อันเปนผลทําใหบริษัทธุรกิจในชวงปลายศตวรรษที่ 20 มีการแขงขัน
กันอยางรุนแรงและกอใหเกิดแนวคิดโลกการคาเสรีไรพรมแดน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมโยงเขตการคาเสรี การเคล่ือนยายของเงินทุนในตลาดโลก เปนผลใหเกิดการตีกรอบกฎระเบียบ
ทางการคาขึ้นมาบีบบังคับใหประเทศตาง ๆ เขาสูระบบโลกาภิวัฒนภายใตการปฏิบัติตามนโยบายและ
มาตรการทางการคาขององคกรระหวางประเทศและประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
กอใหเกิดชองวางระหวางความร่ํารวยและความยากจนในประเทศตาง ๆ  

ทั้งนี้ กระแสโลกาภิวัฒนเปนกระแสที่ไมอาจหยุดยั้งได ซ่ึงการที่ประเทศจะดํารงอยู
และพัฒนาตอไปจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสรางภูมิคุมกันที่ดี มีการวางโครงสรางการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในประเทศและการประเมินหรือการคาดการณการเปล่ียนแปลงที่แมนยํา เพื่อสามารถ
ควบคุมทิศทางการจัดการกับกระแสโลกาภิวฒันไมใหเกิดผลกระทบมากจนประเทศไมสามารถรองรับ
ได สําหรับตัวบงชี้สําคัญรวม 4 ประการที่ขับเคลื่อนทําใหเกิดโลกาภิวัฒน ไดแกการบูรณาการทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ (Economic integration) เครือขายเชื่อมโยงทางสังคม (social 
networking) การติดตอส่ือสารถึงกันผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology 
connectivity) และการบูรณาการทางการเมือง (political integration)  

ผูเขียนไดอธิบายถึงภาพอนาคตที่มีความเปนไปได (Sub-scenarios) อันเปนผลมา
จากปจจัยขับเคล่ือนทางดานกระแสโลกาภิวัฒน ในชวงเวลา 10 ปขางหนา (จนถึงประมาณป ค.ศ. 
2015) ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1  ภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวขับเคลื่อนทางดานกระแสโลกาภิวัฒน  

 
ที่มา: Laudicina, อางแลว, หนา 40.   

 

1. การเติบโตของทองถิ่นวิวัฒน  (Localization)  โลกในอนาคตจะมีการเติบโตขึ้นของ
ทองถ่ินวิวัฒนหรือทองถ่ินวัฒนา ซ่ึงผูเขียนไดพยายามอธิบายวา การสรางใหเกิดกระแสชาตินิยมในเรื่อง
ของทองถ่ิน อันมีแนวคิดตรงกันขามกับเศรษฐกิจแบบแยกสวนตามกระแสหลักของสถาบันระหวางประเทศ 
เชน IMF จะทําใหประเทศและองคกรตาง ๆ  มีโอกาสที่จะเติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้น  กระบวนการโลกาภิวัฒน
ไดกอใหเกิดกระแสทองถิ่นนิยม โดยเฉพาะการที่ชุมชนหรือประเทศจะตองพยายามพึ่งพาตนเองในทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของตนเองใหมากขึ้นในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจการเงิน สังคม การเมือง
ระดับมหภาคของโลกภายนอก  ถึงแมวาภายใตกระแสโลกาภิวัฒนท่ีโลกรวมกันเปนหนึ่งเดียวเพราะขาวสาร
ขอมูลเชื่อมตอถึงกันหมด  ระบบการเงินของโลกไหลถายเทอยางคลองตัว และมีความเสรีทางการคามากขึ้น 
แตก็พบวาบรรดาประเทศตาง ๆ ตองมีการรักษาความเปนเอกลักษณทองถ่ินของประเทศตนเอง ไมวาจะ
เปนในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิตของแตละทองถ่ิน ซ่ึงถือวาเปนสินทรัพยท่ีมีมูลคา
มหาศาล 

  2. ขอตกลงทางการคาโดยวิธีการประณีประณอมระหวางประเทศคูสัญญา (Bilateral 
Half-Measures) ถึงแมวาแนวโนมในอนาคตไดแกความพยายามในการผลักดันใหเกิดความรวมมือ
ระหวางประเทศในทุกระดับทั้งในระดับพหุภาคี  ภูมิภาค  และทวิภาคี แตก็จะพบวาแนวโนมของการเจรจา
รวมมือทางการคารวมกันระหวางสองประเทศจะมีเพิ่มมากขึ้นและอาจสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิทัศนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก นอกจากนี้รูปแบบของการกีดกันทางการคาที่ไมใชมาตรการทาง

Globalization

• Economic integration

• Social networking 

• IT connectivity 

• Political integration 

Rise of localization Bilateral 
Half-measures

Homo economicus
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ภาษีจะถูกนํามาใชในการคาระหวางประเทศมากขึ้น ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีลวนแลวแตเปนเรื่องสําคัญที่ประเทศ
ตาง ๆ จะตองใหความใสใจในการกําหนดยุทธศาสตรของประเทศเพื่อใหสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ในเวทีโลก  ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปดเสรีจะตองเผชิญกับสภาพทางการแขงขันที่เขมขนขึ้น ไมวา
จะเปนระดับของการเจรจาทางการคา กฎหมายความคุมครองทรัพยสินทางปญญา ขอตกลงดานการลงทุน
ภายใตสนธิสัญญาทางการคาระหวางภูมิภาคตาง ๆ อยางหลีกเล่ียงไมได 

  3. สัตวเศรษฐกิจ (Homo economicus) โครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศที่เปดเสรีทางดานการคาที่เชื่อม่ันในกลไกราคาและตลาดเสรีนิยม (เชน ตลาดมีความสมบูรณ 
เขาออกจากตลาดไดเสรี มีขอมูลขาวสารที่สมบูรณ และมุงหวังประโยชนสูงสุดแกประเทศตนเอง)
ประเทศเหลานี้จะกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ ท่ี สําคัญในอนาคต  เรื่องการคาเสรี  
การเคล่ือนไหวเขาออกของเงินทุนจากนอกประเทศ ยังคงเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นตอไปและทวีความรุนแรง
มากกวาทศวรรษ1990  ผูเขียนใหความเห็นวาประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และอินเดียจะไดประโยชน
จากอํานาจตอรองทางดานเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องของกฎระเบียบทางการคาตาง ๆ นอกจากนี้ 
ยังพบวาการคาและการบริการของแตละประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น มีการขยายการจางแรงงานจากประเทศ
พัฒนาแลวไปสูประเทศในโลกที่สาม โดยเฉพาะประเทศจีนจะเปนประเทศผูผลิตสินคาที่สําคัญที่สุด
เพราะมีความไดเปรียบในดานแรงงานและทรัพยากรอื่นๆ  
 

  การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางประชากรของโลก 
(Demographics) 

 

 โครงสรางประชากรของโลกในอนาคตจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญ
พันธุ (fertility rates) ซ่ึงชี้ใหเห็นวาจํานวนประชากรของโลกมีแนวโนมที่จะลดลง  ดังจะเห็นไดจากอัตรา
การเจริญพันธุของกลุมประเทศกําลังพัฒนามีแนวโนมลดลง อันเปนผลมาจากปจจัยตางๆ เชน ผูหญิงจะ
มีการศึกษาดีขึ้นทําใหมีโอกาสทํางานและมีความเปนอิสระทางการเงินสูง สภาพวิถีชีวิตที่อยูอาศัยแบบ
เมืองใหญและคาใชจายคาครองชีพที่สูงขึ้น เปนตน ในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน
พบวามีอัตราการเกิดต่ํา แตประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงสูดในโลก ทําใหจํานวนประชากรเริ่มลดลงและ
ประชากร 1 ใน 3 มีอายุสูงมากกวา 65 ป ซึ่งในไมชาก็อาจจะไมมีคนในวัยหนุมสาวเพียงพอที่จะดูแลคน
สูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น  ประเทศดังกลาวนี้จึงจําเปนตองพยายามหาหนทางที่จะเพิ่มผลิตภาพในการ
ผลิต (productivity) ซ่ึงคนในวัยทํางานจะตองมีความสามารถในการผลิตสูงขึ้น หรืออาจจําตองยอมรับเอา
แรงงานอพยพจากชาติอ่ืนเขามาในประเทศตนเองตามขอตกลงเขตการคาเสรีในระดับภูมิภาค 
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 ความเปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากปจจัยดานโครงสรางประชากรดังกลาวมีตัวบงชี้
สําคัญๆ ไดแกชวงอายุและขนาดการเติบโตของประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนโครงสรางการ
ผลิตจากภาคเกษตรมาเปนภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
การแพทย ประชากรวัยทํางานมีแนวโนมลดลง ผูสูงวัยจะมีเพิ่มมากขึ้น การตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อลด
คาใชจายดานสุขภาพและการประกันสังคม ระดับการศึกษาของประชากร ความเทาเทียมของเพศชาย
และหญิง และการอพยพของแรงงาน 

แผนภาพที่ 2  ภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวขับเคลื่อนทางดานประชากร 

 
ที่มา: Laudicina, อางแลว, หนา 71. 

 

ผูเขียนไดอธิบายถึงภาพอนาคตที่มีความเปนไปไดอันเปนผลมาจากปจจัยขับเคลื่อน
ทางดานโครงสรางประชากรในชวงเวลา 10 ปขางหนา (จนถึงประมาณป ค.ศ. 2015) ดังนี้ 

 1. กลุมคนจะวุนวายใจและมีภาระหนักอกขึ้น (Restless masses) จากการ
เปล่ียนแปลงของประชากรโลกสงผลใหเกิดความผันผวนทางดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ  ประชาชนใน
ประเทศที่กําลังพัฒนาจะเหนื่อยขึ้นในการสรางรายไดใหเพียงพอตอการครองชีพของครัวเรือน  
คนในวัยทํางานจะอพยพเขามาทํางานในเมืองใหญๆ เพื่อตองการไดรับการดํารงชีวิตท่ีสุขสบายขึ้น  
ประเทศที่ยากจนจะไมสามารถสรางงานรองรับกับคนที่ตองการทํางาน  ประเทศที่พัฒนาแลวจะมี
ปญหาเรื่องเงินสงเคราะหและระบบประกันสุขภาพของผูสูงอายุซ่ึงมีแนวโนมสูงขึ้นเปนอยางมาก  

Demographics

• Size and growth

• Urbanization 

• Aging and youth

• Gender balance

• Education 

• Migration 

Restless masses Immigration Global talent flow 
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แรงงานที่มีทักษะความรูที่อพยพเขาไปทํางานในประเทศพัฒนาเพื่อแสวงหาเงินเดือนสูงอาจมี
แนวโนมลดลงเพราะประเทศพัฒนาเหลานั้นจะไมยอมใหเขาไปทํางานไดอีก 

 2. การอพยพแรงงาน (Immigration queue) ประเทศที่พัฒนาแลวจะตองการ
แรงงานเขามาทํางานทดแทนแรงงานของประเทศตนที่ขาดแคลน (เพื่อเขาไปทํางานขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ) เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย แตจะจํากัดเฉพาะแรงงานที่มีทักษะ
สูงหรอื การศึกษาสูง  

 3. การเคลื่อนยายของแรงงานที่มีทักษะความรูความสามารถระดับสูงอยางเสรี 
(Global talent flow) ในอนาคตแรงงานชั้นสูงจะขาดแคลนในทุกสาขาอาชีพ ตลาดแรงงานจะเปด
กวาง แรงงานทักษะชั้นสูงจะหล่ังไหลเขาไปทํางานยังประเทศที่กําลังพัฒนา เชน จีน เกาหลี และ
มาเลเซีย ในทางกลับกันประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจจะขาดแคลนแรงงานประเภทไรทักษะ  
จึงอาจจําเปนตองมีการนําเขาแรงงานดังกลาวจากประเทศกําลังพัฒนาสูงขึ้น   

 
ผูบริโภคกลุมใหม 

(The New Consumer) 
 

การเปล่ียนแปลงของโครงสรางทางดานประชากรสงผลทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของการบริโภคและลักษณะของกลุมผูบริโภค  ผลการศึกษาพบวาประมาณรอยละ 80 ของ
ผูบริโภคระดับกลางไดมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคไปตามกระแสโลกาภิวัฒนและ 
การเปล่ียนแปลงทางดานโครงสรางของประชากร โดยเฉพาะในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหม เชน จีนจะมี
จํานวนผูบริโภคในระดับกลางเพิ่มขึ้นถึง 595 ลานคน และอินเดียจะมีจํานวนผูบริโภคระดับกลางเพิ่มขึ้น
ถึง 30-40 ลานคนทุกป ทําใหกลายเปนประเทศที่มีอํานาจซื้อมากขึ้นและเขามาทดแทนประเทศในแถบ
อเมริกา ยุโรป และญี่ปุน  

นอกจากนี้ ผลจากการเปดเสรีทางการคาจะทําใหระบบตลาดและกลุมผูบริโภคใหมเกิด
วิวัฒนาการอยางซับซอนขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง อันเปนผลมาจากการอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนบุคคลตาง
เชื้อชาติที่เกิดในประเทศพัฒนา รวมถึงบรรดาชนกลุมนอยหรือบุคคลตางสัญชาติที่ไดอพยพเขาไปประกอบ
อาชีพในประเทศดังกลาวมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะและพฤติกรรมการ
บริโภคที่แตกตางออกไปเพราะไดเขามาทดแทนกลุมผูบริโภคด้ังเดิมของประเทศนั้นๆ ตัวอยางที่เห็นได
อยางชัดเจนคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีจํานวนประชากรเชื้อชาติอ่ืนเขามาอาศัยปะปนและประกอบอาชีพ
อยูมากขึ้น เชน แอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา เปนตน 
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สําหรับตัวบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคกลุมใหมซ่ึงมีรูปแบบการ
บริโภคที่หลากหลายไปจากเดิมไดแกวิวัฒนาการของระบบตลาด (Market Evolution) กลุมประเทศที่มี
อํานาจซื้อสินคาบริโภค (Buying Power) อายุของกลุมผูบริโภคและกลุมผูบริโภควัยทํางาน (Aging 
and youth) การคิดคนผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรมใหม (Product Innovation) บรรทัดฐานทางสังคม
โลกเปล่ียน 

ผูเขียนไดอธิบายถึงภาพอนาคตที่มีความเปนไปไดอันเปนผลมาจากปจจัยขับเคลื่อน
ทางดานรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคในชวงเวลา 10 ปขางหนา (จนถึงประมาณป ค.ศ. 2015) 
ไวดังนี ้

แผนภาพที่ 3  ภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวขับเคลื่อนทางดานกลุมผูบริโภคใหม  

 
ที่มา: Laudicina, อางแลว, หนา 99. 

 

  1. สินคามีคุณภาพและราคาถูก (Rice and Beans) หากอัตราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกคอย ๆ ลดลงและกลุมผูบริโภคในระดับกลาง (คนวัยทํางาน) มีจํานวนมากขึ้น ผูบริโภคใน
กลุมประเทศกําลังพัฒนาอาจจะมีอํานาจซื้อและความตองการสูงกวา องคกรธุรกิจจึงควรจะเตรียมพรอมที่
จะหาทางผลิตสินคาที่มีคุณภาพแตราคาไมสูงมากนักเพื่อตอบสนองกลุมผูบริโภคระดับกลาง รวมทั้งการ
แสวงหาตลาดในตางประเทศโดยอาศัยวิธีการขยายหรือพัฒนาตราผลิตภัณฑ (brand) หรือรวมทุนกับ
บริษัทที่เปนเจาของตราผลิตภัณฑในระดับประเทศหรือภูมิภาคดังกลาว เปนตน 

Consumption
Patterns 

• Market evolution 

• Buying power 

• Aging and youth 

• Product innovation

• Social norms 

Rice and beans World bazaar Hey, big spenders 
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  2. ตลาดการคาขยายตัวทั่วโลก (World Bazaar) หากภาวะเศรษฐกิจของโลกยังคง
อยูในระดับของการเจริญเติบโตที่ม่ันคงเหมือนในปจจุบันจะสงผลทําใหความตองการของผูบริโภคมี
โอกาสขยายวงกวาง บริษัทที่มีการแบงกลุมลูกคาตามลักษณะเฉพาะกลุม (segment) ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละกลุมจะมีความไดเปรียบบริษัทอื่น สวนบริษัทใหมที่
ตองการขยายตลาดไปแหลงใหมจะตองเริ่มใชความพยายามในการกําหนดกลยุทธเก่ียวกับผลิตภัณฑ
ใหมและราคาท่ีถูกกวาเพื่อเสนอตอกลุมลูกคา  การใชเทคโนโลยียังคงมีความสําคัญอยางตอเนื่อง ไม
วาจะผานทางระบบอินเตอรเนทหรืออ่ืนๆ 

 3. กลุมลูกคามือเติบ (Big Spenders) หากประเทศกําลังพัฒนามีความเจรญิเติบโต
อยางตอเน่ือง จะสงผลทําใหกลุมผูบริโภคซ่ึงอยูในวัยทํางานผูมีรายไดและกําลังซ้ือสูงมักจะนิยม
บริโภคหรือซ้ือสินคาที่ทันสมัย หรือมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสูงจากประเทศในแถบอเมริกาและ
ยุโรป ดังจะเห็นไดจากพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคในประเทศจีนและอินเดีย เปนตน 

 
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(Natural Resources and the Environment) 
 
  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของโลกเปนผลมาจาก
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรและอายุเฉล่ียของประชากร
ที่ยืนยาวขึ้น  โดยเฉลี่ยประชากรโลกจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น 75 ลานคนตอป  หรือจะมีประมาณ 6,750 – 
7,000 ลานคนใน 10 ปขางหนา ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นกอใหเกิดผลทั้งการทําใหทรัพยากรหมดสิ้นไปและ
เกิดปญหามลภาวะมากขึ้น ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีต้ังแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มี
การสรางผลิตภัณฑสินคาเพื่อคาขายสรางความมั่งคั่งแบบเศรษฐกิจทุนนิยมและสนองความตองการอันมี
อยางไมจํากัดของมนุษยก็เปนอีกสาเหตุสําคัญที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของโลก 
นอกจากนี้ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสงเสริมใหมนุษยเปนนักบริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมมากขึ้น 
ประชากรในประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนาในอนาคตจะมีความตองการใชพลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติ 
(พลังงานไฟฟาจากน้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ) ซ่ึงมีแนวโนมที่อาจจะหมดไปในอนาคต 

  ผูเขียนกลาวถึงตัวบงชี้สําคัญท่ีแสดงถึงแนวโนมและปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของโลกไดแกการขาดแคลนน้ําเพื่อการผลิตและการอุปโภคบริโภค อัตราการบริโภคน้ําตอ
ประชากรเพิ่มขึ้น มลพิษทางน้ํามีแนวโนมสูงขึ้น และขาดการปรับสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนของน้ําอยางเหมาะสม การใชพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน)  
มีสูงขึ้น การใชพลังงานหมุนเวียน (พลังงานน้ํา แสงอาทิตย ลม และชีวมวล) ยังมีสัดสวนคอนขางนอย และ
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ไมมีการคนพบพลังงานทดแทนใหมๆ เพิ่มเติม รวมท้ังเกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพอุณหภูมิและอากาศ
ของโลกอันเปนผลมาจากภาวะเรือนกระจกและชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลกถูกทําลาย 

จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกตามตัว
บงชี้ที่ไดกลาวมา  ผูเขียนไดสรุปภาพอนาคตที่มีความเปนไปไดท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 10 ปขางหนา
ไวดังนี้ 

แผนภาพที่ 4  ภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวขับเคลื่อนทางดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
                    ส่ิงแวดลอม 

 
ที่มา: Laudicina, อางแลว, หนา 136. 
 

1. พลังงานมีอยางจํากัด (Constrained Energy) การใชพลังงานจะเปนไปอยาง
จํากัดและเขมงวดยิ่งขึ้น ประเทศที่มีแหลงพลังงานเปนทรัพยากรจะพยายามสํารองเก็บไวใชในอนาคต
มากขึ้น สวนประเทศที่มีการบริโภคพลังงานมาก เชน สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย จะพยายามหาแหลง
พลังงานใหม ๆ รวมทั้งจะใชพลังงานทดแทนมากขึ้นเพราะไมกอใหเกิดมลภาวะปนพิษตอโลก  

2. นวัตกรรมที่มีความจําเปน (Necessary Innovation) โลกในอนาคตจะมีการ
คิดคนนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อที่จะหาพลังงานทดแทนที่อาจหมดไปอยางเชนน้ํามัน กาซ
ธรรมชาติและถานหิน ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา พยายามคนหาแหลงน้ํามันในทวีปอาคติค มีการ
พัฒนาระบบใหม ๆ ในการผลิตไฟฟาจากถานหินเพื่อใหกระทบกับสภาพแวดลอมนอยลง รวมทั้งประเทศ

Natural resources
and environment

• Energy 
    - Natural gas 
    - Oil 

• Water 

• Climate change

Constrained energy 
Necessary
Innovation Fuel for growth 
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ตาง ๆ ไดออกกฎระเบียบในการควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนไปตามความจําเปนและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

3. พลังงานเพ่ือการพัฒนา (Fuel for Growth) อาจจะมีการใชพลังงานนํ้ามัน กาซ
ธรรมชาติ และพลังงานอื่น ๆ เทาที่จําเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซ่ึงประเทศตาง ๆ จะดําเนิน
นโยบายใหความชวยเหลอืบริษัทธุรกิจของประเทศตนใหมีการใชพลังงานอยางอนุรักษ 

 
การวางระเบียบกฎเกณฑและการเรียกรองเพื่อปกปองผลประโยชน 

(Regulation and Activism) 
 

  การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ  มาตรการ  และนโยบายทางดานการดําเนินธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ ตลอดจนการเคลื่อนไหวหรือการดําเนินการของกลุมตอตานการดําเนินนโยบายดาน
การเมือง การคา และสิ่ งแวดลอม ไดสงผลให เกิดภูมิทัศน เศรษฐกิจและการเมืองโลกใหม  
การเปลี่ยนแปลงการคาโลกจะเปนไปในทิศทางที่แตละประเทศตองแสวงหาความรวมมือใหม ๆ ที่ต้ังอยู
บนพื้นฐานกฎหมาย ระเบียบ การคาและธุรกิจในลักษณะเปนเครือขายการผลิตนานาชาติที่เชื่อมโยง
ประเทศตาง ๆ เขาดวยกัน  

การดําเนินงานขององคการการคาโลกที่ผานมาไมไดทําใหหลายๆ ประเทศเกิดความ
เชื่อมั่นเทาท่ีควร จึงทําใหเกิดความรวมมือกันเองระหวางประเทศในระดับภูมิภาคและทวิภาคีมากขึ้น  
มีการเพิ่มรูปแบบใหมๆ ในการปกปองทางการคาโดยใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีมากขึ้น 
เชน ในดานของการคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของโลก นอกจากนี้ในหลายประเทศที่กําลังพัฒนา
ขาดอํานาจในการเจรจาตอรองการคากับประเทศมหาอํานาจ นอกจากนี้บรรษัทขามชาติและองคกรพัฒนา
ภาคเอกชนตางก็มีแนวโนมเขามามีบทบาทในเศรษฐกิจมากขึ้น สงผลใหรัฐบาลประเทศตาง ๆ   
ตองพยายามกําหนด กฎ ระเบียบ เพื่อคุมครองสิทธิผลประโยชนของบริษัทธุรกิจและเศรษฐกิจของตนเอง 
ในอนาคต ประเทศตางๆ จะตองจับตามองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อนํามาวางแผนและกําหนดกลยุทธ
ในการแขงขันของตนใหพรอมที่จะรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้น 
  ผูเขียนมองวาการขาดผูนําประเทศหรือผูกําหนดนโยบายที่มีวิสัยทัศน (leadership 
deficit) อาจกลายเปนปญหาสําคัญในอนาคต ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีจะกอเกิดปญหาเร่ืองกฎระเบียบในการควบคุมกําหนดมาตรฐาน
ดานความปลอดภัย การละเมิดลิขสิทธิ์ทางการคาและลิขสิทธิ์สินทรัพยทางปญญาจะมีมากขึ้นทําให
จําเปนตองออกกฎหมายคุมครองลิขสิทธิ์ทุกชนิดและทรัพยสินทางปญญาอันเปนพื้นฐานของระบบ
เศรษฐกิจใหม (Knowledge-based economy) ทั้งน้ี รัฐบาลของประเทศตางๆ จําเปนตองมีบุคลากรที่มี
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ความสามารถในการจัดการกับสภาพแวดลอมใหมของโลกดังกลาวเพื่อทําหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหว
ของการเมืองระหวางประเทศที่มีอิทธิพลตอประเทศของตน  รวมถึงกํากับดูแลอัตราแลกเปลี่ยน  
การควบคุมดุลการคาและดุลการชําระเงินของประเทศ ตลอดจนคอยเฝาระวังติดตามเรื่องกฎระเบียบทาง
การคาระหวางประเทศ เพื่อจะไดออกมาตรการและกฎหมายใหสอดรับกับกฎกติกาขององคการระหวาง
ประเทศที่เปล่ียนแปลงไป  

แผนภาพที่ 5  ภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวขับเคลื่อนเกี่ยวกับการวางระเบียบกฎเกณฑและ 
                      การเรียกรองเพื่อปกปองผลประโยชน 
  

 
ที่มา: Laudicina, อางแลว, หนา 167.  
 

เมื่อพิจารณาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการออกกฎระเบียบ และความเคลื่อนไหว
เรียกรองการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากตัวบงชี้ที่กลาวมา ผูเขียนไดสรุปถึงภาพอนาคตที่มีโอกาสความเปนไป
ไดในชวงระยะเวลา 10 ปขางหนาไวดังนี้ 

1. พี่เบิ้มกําลังเฝามอง (Big brother is watching) ภาครัฐจะมีการลดบทบาทและ
กระจายอํานาจออกไปมากขึ้น โดยจะทําหนาที่เปนผูกํากับหรือควบคุมเชิงนโยบาย มีการออกกฎระเบียบ 
ขอกําหนด และมาตรการที่เขมงวดกับการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชน เพื่อปกปองไมใหเกิดความเสียหาย
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความเปนอยูของประชาชนโดยรวม รวมทั้งปองกันผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับสภาพแวดลอม ทั้งนี้ ภาครัฐอาจจะใชมาตรการทางภาษีและนโยบายทางการคลัง (การใชจายภาครัฐ) 
มาควบคุมมากขึ้น ในสวนของกลุมอนุรักษหัวรุนแรงอาจจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อกดดันการกําหนด

Regulation 
and activism

• Empowered government

• Leadership deficit 

• Corporate credibility gap

• Networking capacity 

• Globalization 

Big brother 
is watching 

Partial restraint Chicago boys II 
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นโยบายของรัฐและการดําเนินธุรกิจท่ีผิดจริยธรรมและที่ไมเกิดประโยชนตอสังคม รวมทั้งตอตานบริษัท
ขามชาติที่เขามาทําธุรกิจดวยการเอารัดเอาเปรียบประเทศของคน 

2. การควบคุมเพียงบางสวน (Partial Restraint) ภาครัฐ เอกชน และกลุมอนุรักษหัว
รุนแรงจะมีบทบาทเกื้อหนุนและเสริมกัน โดยรัฐจะมีการกําหนดนโยบาย ออกกฎระเบียบและมาตรการ
ควบคุมเพียงบางสวนที่สําคัญ และปลอยใหภาคเอกชนมีการดําเนินธุรกิจอยางเสรีมากขึ้น รวมถึงสงเสริม
ผลักดันใหภาคธุรกิจเอกชนกิจกรรมตางๆ ที่บังเกิดประโยชนตอธุรกิจและสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทธุรกิจ
จะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น รวมทั้งจะตองประสานความรวมมือกับกลุมตางๆ และสนับสนุน
ใหความชวยเหลือและเขามาแกไขปญหาสังคมมากขึ้น 

3. ภาครัฐลดบทบาทลง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเขมแขง็บทบาทมาก
ขึ้น (Chicago Boy II) ในกรณีน้ีบริษัทธุรกิจจะมีความกาวหนาและระบบตลาดการคาโลกมีเสรีภาพ
อยางเต็มท่ี บริษัทธุรกิจยักษใหญจะพัฒนากิจการของตนใหมีความโปรงใส สรางภาพพจนที่ดี และมี
ความรับผิดชอบตอสังคมโลก สวนบรรดากลุมตอตานหัวรุนแรง นักอนุรักษนิยม และองคกรประชา
สังคมยังคงเปนตัวผลักดันท่ีมีพลังอํานาจตอรองมากขึ้น ซ่ึงองคกรธุรกิจทั้งหลายจําเปนตองดึงกลุม
ดังกลาวเขามาเปนพันธมิตรและรวมมือกันมากขึ้นเพื่อธํารงธุรกิจของตนใหอยูรอดได 
 

การสรางภาพอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 

ผูเขียนไดเสนอมุมมองท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมีสาระสําคัญวา องคกรตาง ๆ ควรเตรียม
ตัวที่จะควบคุมทิศทางความเสี่ยงในชวงเวลาที่เกิดการชุลมุนสับสนวุนวายอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพแวดลอมของโลกธุรกิจที่จะตองเผชิญตอไป เราสามารถจะเริ่มตนกําหนดทิศทางการควบคุมความ
เส่ียงจากปจจัยสภาพแวดลอมของโลกที่มีผลกระทบในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกทั้ง 5 ประการที่กลาวมา
และผสมผสานกับการวางภาพรวมในอนาคตเพื่อสรางความเขาใจกับความเสี่ยงโดยเฉพาะในแตละเรื่อง 
รวมทั้งมีมุมมองท่ีจะแสวงหาโอกาสในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ  

กระบวนการขั้นพื้นฐานในการวางภาพที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังท่ีไดแสดงไว
ในแผนภาพที่ 6 ซ่ึงเปนกระบวนการที่ผูบริหารของแตละองคกรสามารถนําตัวขับเคลื่อน (drivers) 
การเปล่ียนแปลงทั้ง 5 ประการดังกลาวมาใชประโยชนในการสรางภาพที่มีความเปนไปไดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต (scenarios) ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางตัวขับเคล่ือนทุกตัวและสามารถ
วางระบบแจงเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอองคการ อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดในอนาคต 
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แผนภาพที่ 6  กระบวนการขั้นพื้นฐานในการสรางภาพอนาคตที่จะอาจจะเกิดขึ้น  

 
ที่มา: Laudicina, อางแลว, หนา 173. 

ผูเขียนไดนําเสนอภาพอนาคตสามรูปแบบ ครอบคลุมเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต
ครบคลุมต้ังแตกรณีที่ดีที่สุด (Best Case) จนถึงกรณีเลวรายที่สุด (Worst Case) ตามลําดับ ดังน้ี  

1. โลกท่ีประกอบเชื่อมโยงเขาดวยกัน (Patchwork World) 

ในป ค.ศ. 2015 เศรษฐกิจโลกอาจจะอยูในภาวะซบเซา ประเทศอุตสาหกรรม
จําเปนตองแสวงหาตลาดในประเทศใหม ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ทั้งนี้ประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอุตสาหกรรมในกลุมสหภาพยุโรป(European 

 ความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
 ความรวมมือทางสงัคม 
 ความรวมมือทางการเมือง 
 การสือ่สารผานทางเทคโนโลย ี

 ชาตนิิยม 
 ความรวมมือทวิภาคี 
 เศรษฐกิจเสร ี

(1) 
กระแสโลกาภิวัฒน 

 ความเปนเมือง 
 โครงสรางอาย ุ
 ความสมดุลทางเพศ 
 การศึกษา 
 การอพยพเคลื่อยนยายแรงงาน 

 ความไมสงบในประเทศ 
 การอพยพเขาประเทศ 
 การเคลื่อนยายของแรงงาน 

    ท่ีมีทักษะความรูเปนไป 
    อยางเสร ี

(2) 
โครงสรางประชากร

ของโลก 

ปจจัยขับเคลื่อน 

 วิวัฒนาการของระบบตลาด 
 กําลังซื้อ 
 ผูสูงอายแุละประชากรวัยหนุมสาว 
 นวตกรรมของสนิคา 
 คานิยมทางสังคม 

 สินคามคีุณภาพราคาถูก 
 ตลาดการคาขยายตัว 
 ลูกคามือเติบ 

 พลังงาน 
 น้าํ 
 การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ 

 พลังงานมีอยางจาํกัด 
 นวัตกรรมที่มีความจําเปน 
 พลังงานเพื่อการพฒันา 

(4) 
ปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

 การกระจายอาํนาจ 
 การขาดความเปนผูนาํ 
 การขาดความนาเชือ่ถือของบริษัท 
 ศักยภาพความรวมมือเปนเครือขาย 
 โลกาภิวฒัน 

(5) 
กฎระเบียบและ 
การเรียกรอง 

ตัวบงชี้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ภาพอนาคต 

กรณีที่ 1 : 
โลกที่ประกอบ

เช่ือมโยงเขาดวยกนั 

กรณีที่ 2 : 
การปกปองและ
รักษาตนเอง 

กรณีที่ 3 : 
การคาเสรีภายใต 
ความหวาดกลัว 

(3) 
ผูบริโภคกลุมใหม 

 ภาครฐัเขามากาํกับดูแล 
    อยางใกลชิด 

 ภาครฐัเขามาควบคุมเพียง 
    บางสวน 

 ภาครฐัลดบทบาทลง 
    ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
    มีบทบาทมากขึน้ 
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Union) อาจไดรับประโยชนจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาในอนาคตเพราะมีศักยภาพในการกลับคืนสูสภาพ
เดิมไดเร็วกวา รวมท้ังมาตรการกีดกันทางการคาและมาตรการกําแพงภาษีของประเทศมหาอํานาจจะเปน
ปจจัยท่ีทําลายเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน จีน และประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต ความ
ชวยเหลือจากภาครัฐในดานการเงินใหกับภาคเอกชนและสังคมจะมีแนวโนมลดลง ในบางประเทศ เชน 
อาฟกานิสถาน และโซมาเลียจะมีปญหาเร่ืองความมั่นคงจากเครือขายของผูกอการราย  การฟอกเงินผิด
กฎหมาย  การคาอาวุธและยาเสพติด นอกจากน้ีการใชทรัพยากรในกลุมประเทศกําลังพัฒนา เชน จีน และ
อินเดีย จะมีเพิ่มสูงขึ้นจนตองมีการแสวงหาแหลงพลังงานสําหรับประเทศของตนเองเพิ่มขึ้น ในดาน
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะมีโอกาสท่ีสภาพบรรยากาศของประเทศที่ใชพลังงานสูงขึ้นมีผลกระทบมากขึ้น
ตามไปดวย ในสวนของภาครัฐจะมีการออกกฎระเบียบควบคุมไดเพียงบางสวนซึ่งไมสามารถแกไขปญหา
ตาง ๆ ไดทั้งหมด ภาครัฐมีการออกกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคกับบริษัทธุรกิจขนาดใหญและจะสงผลตอ
การขยายการลงทุนของบรรษัทธุรกจิขามชาติ  

2. การปกปองและรักษาตนเอง (Castles and Moats)  

ในกรณีดังกลาวนี้ บรรดาประเทศและองคกรธุรกิจตางๆ ทั้งหลายตางมีความพยายามที่
จะปองกันตัวเองจากเหตุการณท่ีไมคาดฝนตาง ๆ เชน สงคราม อาชญากรรม ผูกอการรายขามชาติ การ
แขงขันในการแสวงหาทรัพยากร และโรคระบาด ซ่ึงภายใตสถานการณดังกลาวไดสงผลกระทบทําใหสภาพ
เศรษฐกิจทั่วโลกคงที่ ไมมีการขยายการคาการลงทุนมากไปกวาในปจจุบัน เพราะวามีอัตราเสี่ยงจาก
สถานการณที่ไมสามารถคาดเดาไดสูง กลาวคือ ในป ค.ศ. 2015 จะมีความไมแนนอนในเรื่องภัยพิบัติ 
รวมทั้งโรครายและภัยธรรมชาติตางๆ  ผูกอการรายยังคงกอกวนความสงบสุขและสันติภาพของมนุษยชาติ 
โดยยังคงมีเปาหมายอยูท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและสถาบันสําคัญๆ ทั้งนี้ สงครามอาจเกิดขึ้นไดในหลาย
แหงไมวาจะเปนปากีสถานกับอินเดีย หรือจีนกับไตหวัน เปนตน บรรดาประเทศกลุมตะวันตกอาจมีความ
วิตกในเรื่องของความมั่นคงของชาติและความเกลียดกลัวชาวตางชาติ (Xenophobia) ที่เขามาแสวงหางานทํา
แขงกับประชาชนในชาติ 

สภาพเศรษฐกิจที่แนนิ่งของสองประเทศมหาอํานาจญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาอาจจะสงผล
ตอความตองการใชสินคาและบริการของทั้งสองประเทศใหลดลง  ซ่ึงจะสงผลทําใหเศรษฐกิจโลกมีแนวโนม
เขาสูสภาวะถดถอย หรืออาจจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลกก็เปนไปได นอกจากนี้ กฎระเบียบเรื่อง 
ความมั่นคงทางการคา และการปกปองผลประโยชนของแตละประเทศจะถูกหยิบยกนํามาใชเปนเครื่อง
ตอรองดานการเจรจาทางการคามากขึ้น ไมวาจะเปนขอตกลงของ EU และ NAFTA สวนประเทศในแถบ
เอเซีย ญี่ปุน จีน มีแนวโนมในการสรางความรวมมือในระดับภูมิภาคเพื่อชวยเหลือกันในอันที่จะสามารถ
ตอรองกับประเทศมหาอํานาจ 

การบริโภคของประชากรมีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑภายในประเทศของตนเอง  
องคกรธุรกิจจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันกันท่ีการกําหนดราคาสินคาท่ีถูกกวา และสรางตลาดใน
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ประเทศโดยการใชตราสินคาระดับโลก ซ่ึงผูบริโภคกลุมคนวัยทํางานนิยมบริโภคสินคาที่มีตราสินคาชั้นนํา   
สินคานําเขาจะไดรับผลกระทบจากกําแพงภาษี  ดังนั้นผูผลิตตองใชกลยุทธสรางความไววางใจใหเกิดความ
จงรักภักดีในตัวสินคากับผูบริโภคดวยคุณภาพสินคาที่ดีและราคาถูก  องคกรธุรกิจตองพิจารณาวาควรจะ
ทําอยางไรจึงจะสามารถตอบสนองความตองการในระดับโลกได 

3. การเปดเสรีทางการคาและความหวาดกลัว (Open Borders, Lingering Fears) 

ในป ค.ศ. 2015 เรื่องมาตรการตั้งกําแพงกีดกันทางการคาและการลงทุนจะลดต่ําลง  
ทําใหมีกิจกรรมทางดานการคาระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น ระดับรายไดตอหัวของประชากรของประเทศ
อุตสาหกรรมและกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะสูงขึ้น ทั้งนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนจะกลายเปนสอง
ประเทศมหาอํานาจที่ไดรับประโยชนจากการคาระหวางประเทศและครอบครองตลาดสวนใหญของโลก 
รวมทั้งเปนผูนําดานเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองที่สําคัญของโลก  

ผูกําหนดนโยบายในแตละประเทศอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางของนโยบายที่เคย
ดําเนินกันมาในชวงปลายยุคศตวรรษที่ 20 โดยมุงใหความสนใจและสนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนเฉพาะใน
เรื่องของการแสวงหาหรือเปดตลาดใหม ๆ ที่สําคัญเทานั้น แตจะใหความสําคัญมากกวาในเรื่องการสราง
ความมั่นใจวาประชาชนในประเทศของตนจะมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีความปลอดภัย รวมถึงความพยายาม
ในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ตลอดจนการเพิ่มการใชจายในดาน
สวัสดิการสังคมสูงขึ้น เพื่อสรางความม่ันคงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและรองรับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปดเสรีทางการคา 

 

การควบคุมความเสี่ยงในยุคแหงความผันผวนอลหมาน 
(Navigating Risks in Turbulent Times) 

 

ในบทสรุปของหนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดมีการกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer หรือ CIO) ในการรายงานเตือนภัยเพื่อให
ขอมูลสารสนเทศแกผูบริหารสําหรับนํามาใชประโยชนในการตัดสินใจและการบริหารความเสี่ยงได
อยางเหมาะสมถูกตองในแตละสถานการณ อันจะชวยกอใหเกิด “ความพรอม” ในการเผชิญกับความ
ผันผวนและขับเคลื่อนองคการใหบรรลุผลตามวิสัยทัศนที่วางไว  โดยเฉพาะในสวนของการจัดวางระบบ
ติดตามสถานการณการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก การสรางเคร่ืองมือสําหรับวิเคราะหและ 
การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของการคาดการณส่ิงที่อาจจะ
เกิดในอนาคต โดยอาจจัดทําเปนรายการ (checklist) เพื่อจําแนกหัวขอตามภารกิจหลักขององคการ  

ทั้งนี้ ผูเขียนไดอธิบายวา ความเสี่ยง คือ เหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นมาจากปจจัยภายนอกหรือภายในองคกรก็ได 
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โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจภายใตโลกของความผันผวนและเปลี่ยนแปลงซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงมาก
เพิ่มขึ้น การที่แตละองคกรมีขีดความสามารถในการวิเคราะหบงชี้และประเมินความเสี่ยงไดอยาง
ถูกตอง ก็จะชวยทําใหมีการเตรียมการแกไขปญหาหรือควบคุมความเสี่ยงเหลานั้นไดอยางทันทวงที 
รวมท้ังยังไดเสนอแนะกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวม 4 ขั้นตอน ดังที่แสดงไวในแผนภาพที่ 7  
แผนภาพที่ 7  ขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยง  

ที่มา: Laudicina, อางแลว, หนา 201. 

Dimension Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 

Responsibility 
level 

•Business unit •Business unit •Corporate (chief 
  risk officer) 

•Board level 

Scope of risk •Market risks 
(Foreign exchange,  
Credit, commodity) 
•Property or safety  
risks 
•IT security 

•Market risks 
•Property or 
  safety risks 
•Operational risks 
•IT disruption 
•Easily quantified 
  risks 
 
 

•All enterprise risks 
•Business continuity 
•Country risks 
•Key business   
 processes 
•Day-to-day risks 

•Strategic risks 
•Operational resilience 
•Global business  
  environment 
•Organizational or  
 cultural components  
 of risk management 

Risk-mitigation  
tools 

•Financial  
 derivatives,  
 property insurance 

•Incident data  
 and trend  
 analysis 
•Supplier contract 
  reviews 
•Self-assessment 

•Contingency  
 planning  
•Scenario analysis 
•New business and 
 new venture reviews 
•Independent audits 
•Risk adjusted per- 
 formance measures  

•Advance warning  
 systems 
•Back-up processes as  
 well as data 
 
•Quarterly drills that  
 include key partners 

Motivation •Follow regulations,  
 reduce financial  
 exposure 

•Avoid  
 operational  
 disruptions, costs  
 or accidents 

•Protect brand  
 image, maintain  
 earnings stability  

•Create competitive  
 advantage, generate 
 shareholder value 

Updates to  
risk plan 

•Never •After major  
 incidents 

•Annually  •Quarterly 

Supply chain •Buffer inventories 
 based on static  
 forecasts 

•Alternate  
 suppliers 

•Coordinate  
 forecasts  
 throughout supply  
 chain 
•Create strategic  
 reserves of  
 emergency stock 

•Supply chain  
  transparency 
•Dynamic reserves of 
 critical components 
•Ability to change 
 transportation modes 
 in transit 

Collaboration •Focus internally •Communicate 
 policies to  
 suppliers 

•Collaborate with 
 suppliers, industry 
 associations 

•Lead industry  
  initiatives, collaborate 
  with government 
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สําหรับหลักการของการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ (Strategic Risk Management)  
มีองคประกอบอยางนอย 5 ประการ ไดแก 

1. การจัดลําดับความสําคัญของปจจัยหลัก (Prioritize earnings drivers) เชน คุณคา 
(values) จริยธรรม ความสามารถของบุคลากร แนวนโยบายของผูบริหาร คณะกรรมการบริษัท อันเปน
ปจจัยหลักหรือตัวผลักดันที่นําไปสูองคประกอบในดานอื่นๆ ขององคการ โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับ 
การกําหนดวัตถุประสงคและวางเปาหมายทั้งในระดับกลยุทธและระดับการดําเนินงาน การรายงาน และ 
การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑตางๆ  

2. การระบุถึงความเสี่ยงหรือประเด็นปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (Identify critical 
infrastructure) โดยจะตองมีการพิจารณาทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่อาจจะสงผลกระทบตอองคกร 
ไมวาจะเปนเร่ืองของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติ รวมถึงโครงสราง บุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยีขององคกร 

3. การบงชี้จุดออนที่อาจจะเกิดผลกระทบไดงาย (Locate vulnerabilities) ซ่ึงจะทําใหเรา
ทราบวาเหตุการณหรือปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นน้ันมีผลอยางไรตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยควร
จะประเมินใหครอบคลุมทั้งในดานของความเปนไปไดหรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณขึ้น (Likelihoods) และ
ผลกระทบ (impact) ในระดับตางๆ กัน 

4. การวางกลยุทธโตตอบความเสี่ยงหรือพัฒนามาตรการควบคุมความเสี่ยง (Develop 
responses) ซ่ึงผูบริหารจะตองกําหนดวาจะมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอยางไร เชน  
การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) การลดความเสี่ยง (reduction) การกระจายความเสี่ยง (sharing) และ
การยอมรับความเสี่ยง (acceptance) 

5. การตรวจสอบติดตามความเสี่ยง (Monitor the risk environment) โดยอาจจัดวางระบบ
การวิเคราะหความเสี่ยงโดยตนเอง (Risk self-assessment) มีการกําหนดขอมูลสารสนเทศที่ตองคอย
ติดตามเฝาระวัง การจัดทําตารางรายการสํารวจ (checklist sheet) และการกําหนดความถี่ของการสอบทาน 
เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ เปนตน 

โดยสรุป Paul A. Laudicina ไดแนะนําวา ผูบริหารยุคใหมตองมีขีดความสามารถใน 
“การบริหารการเปลี่ยนแปลง” โดยเฉพาะตองพยายามรักษาดุลยภาพระหวางองคการของตนเองกับ
สภาพแวดลอมของโลกภายนอก มีความตระหนักและใหความสําคัญตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น มีการติดตามเฝาระวังสถานการณและวางระบบเตือนภัยเพื่อใหขอมูลสารสเทศในการบริหารจัดการ
ความเส่ียง รวมถึงพยายามวางยุทธศาสตรในการใชโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนั้นมาสรางประโยชนหรือ
คุณคาใหมากท่ีสุด อันจะทําใหองคการของตนมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันในเวทีโลกได  

--------------------- 

แหลงขอมูลอางอิงทางอินเตอรเนท  
http://www.worldoutofbalance.com 


