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เปลีย
่ นวิธค
ี ด
ิ เพือ
่ ความยัง
่ ยืน
การเปลีย่ นแปลงในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา องค์กรต้องปรับตัวกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการท�ำงาน แต่เมื่อไม่นานมา
นี้ ประเด็นร้อนที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและให้ความส�ำคัญนั่นคือ เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงก�ำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเกษตรทีป่ ระสบภัยคุกคาม
พืชผลการเกษตรอย่างหนัก ท�ำให้ประเทศต่างๆ ต้องหาวิธกี ารสร้างความมัน่ คง
ด้านอาหารและพยายามน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามารับมือกับสภาพภูมอิ ากาศ
ทีเ่ ป็นปัญหา ขณะเดียวกันมนุษย์และสัตว์กไ็ ด้รบั ผลกระทบจากฝุน่ และอุณหภูมิ
ของโลกที่สูงขึ้น
ดังนั้นธุรกิจจึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวและต้องการความร่วมมือจากคนใน
องค์กร จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกัน และผูบ้ ริหารต้องมีความหนักแน่นและมุง่ มัน่
ทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลงให้เกิดขึน้ ภายในองค์กร หากต้องการให้องค์กรสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ธุรกิจต้องพัฒนาให้พร้อมรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่หาความแน่นอนไม่ได้ของโลกในอนาคต
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SPOTLIGHT

จากงานสัมมนา Global Business Dialogue 2019
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ออกแบบธุรกิจ

สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันโลกก�ำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด เป็นสัญญาณที่
บ่ ง บอกให้ รู ้ ว ่ า โลกก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นสภาวะที่ เ สื่ อ มโทรม เกิ ด จากการที่ ม นุ ษ ย์ ไ ด้ ใ ช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติมากเกินไป จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ท�ำให้เกิดวิกฤต
ทางธรรมชาติต่างๆ มากมาย จากการเสวนาบนเวที Global Business Dialogue
2019 ได้เปิดมุมมองความคิดการท�ำธุรกิจอย่างไรให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด

06
06 /

ISSUE
/ ISSUE36
35

องค์กรจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัว
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ จ ะ
เกิดขึน
้ ในอนาคตจากการท�ำ
ธุรกิจ ซึง
่ แนวคิดระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)
แต่ละองค์กรสามารถน�ำมา
ปรับใช้และสร้างข้อได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันให้กบ
ั องค์กรได้

Mr. Ernesto Hartikainen หัวหน้า
ผู้เชี่ยวชาญจาก Sitra กองทุนนวัตกรรม
ประเทศฟินแลนด์ มองว่าการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ผ่า นมาสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างมหาศาลมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสิ้นเปลือง ก่อให้เกิดปริมาณขยะเป็น
จ�ำนวนมาก ดังนั้นองค์กรจ�ำเป็นต้องมีการ
ปรับตัวโดยค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากการท�ำธุรกิจ ซึ่งแนวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
แต่ละองค์กรสามารถน�ำมาปรับใช้และสร้าง
ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้กับองค์กรได้
เริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ใ ห้มีอายุ
การใช้ง านที่ยาวนาน การน�ำวัสดุจากการ
รีไซเคิลและวัสดุชีวภาพต่างๆเหล่านี้มาเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิต เพื่อลดการเกิดของเสีย
การให้บริการในรูปแบบการเช่า หรือการจ่าย
เมื่อลูกค้าใช้งาน การท�ำ Sharing Platform
เพื่อให้มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน การ
ออกแบบให้มีระบบน�ำกลับมาใช้ เพื่อลดการ
เหลือทิ้ง ให้มากที่สุด
หลายบริษัทได้แ สดงหลักฐานว่า องค์กร
ใดที่เน้นเรื่องความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
สามารถดึงดูดคนเก่งให้อยูก่ บั องค์กรได้มากกว่า
ฉะนั้นหากองค์กรต้องการเป็ น ผู ้ น� ำ ในตลาด
การเริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย นธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่เนิ่นๆ ย่อม
สร้างความได้เปรียบได้ในระยะยาว ขณะเดียวกัน
พฤติกรรมผู้บริโภคยังเป็นตัวก�ำหนดให้ธรุ กิจ

ต้องปรับตัว โดยเฉพาะเรื่องของขยะถือเป็น
ประเด็นที่ผู้บริโภคเรียกร้องให้องค์กรต้องหันมา
ใส่ใจเรื่องเหล่านี้เพิ่มขึ้น
ด้านกลุ่มบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่แถบ
ประเทศนอร์ ดิ ก Mr. Patrick Pitkänen
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจเคมีชีวภาพ
และการผลิตจาก St1 Nordic Oy แบ่งปันถึง
วิธีการมุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน
จนเหลือค่าเป็นศูนย์ ซึ่งบริษัทได้เผชิญความ
ท้าทายที่ส�ำคัญคือ มีความต้องการใช้พลังงาน
มากขึน้ เป็นเหตุมาจากจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
แต่หากยังมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล
ต่อไป ย่อมส่งผลกระทบให้กบั สิง่ แวดล้อมอย่าง
แน่นอน จึงพยายามมองหาแหล่งพลังอื่นๆ มา
ทดแทน และได้ให้ความส�ำคัญกับการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อหานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาแก้ป ัญหาด้ าพลั ง งาน
เพื่อให้เกิ ดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพสูงสูด อีกทั้งไม่สร้างผลกระทบ
ให้กบั สิง่ แวดล้อม
นอกจากนีย้ งั เน้นการ Reuse และ Recycle
ร่วมถึงการสร้างความร่วมมือกับซัพพลายเออร์
เพื่อการันตีถึงสินค้าที่บริษัทผลิตออกไป
ทั้งหมดจะไม่ทิ้งของเสียให้กับสังคม และได้
ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ เพื่อท�ำงานร่วมกันหาแนวทาง
ออกด้านพลังงานในระดับโลก อย่างไรก็ตาม
อุปสรรคส�ำคัญที่องค์กรเผชิญคือ เรื่องของ
เทคโนโลยีทยี่ งั ไม่พร้อม หรือยังไม่สามารถใช้งาน
ในเชิงพาณิชย์ได้
ฉะนั้นการสร้างความเข้าใจและส่งเสริม
ให้เกิดความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็น
สิง่ ส�ำคัญอันดับแรกทีต่ อ้ งถูกระบุในกลยุทธ์หลัก
และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ตั้งแต่
ระดับนโยบายทีผ่ บู้ ริหารจะมีการสือ่ สารในองค์กร
ก�ำหนดบทบาทโครงสร้างผู้ท่ีดูแลรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน เน้นย�้ำถึงความร่วมมือกับคนใน
องค์กรและคู่ค้าให้มีการปรับเปลี่ยนถึงวิธีการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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เขียนโดย ศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

คน

ปัจจัยความพร้อม
ส�ำหรับอนาคต

ข้ อ มู ล จากการประชุ ม ประจ� ำ ปี ข อง WEF
(World Economic Forum Annual Meeting
2020) ครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนมกราคม
2563 ระบุ ว ่ า
• การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 (Fourth
Industrial Revolution) จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงงานกว่า 1,000 ล้าน
ต�ำแหน่งซึ่งเทียบเท่ากับเกือบ 1ใน 3 ของ
ต�ำแหน่งงานทัว่ โลกในระยะอีก 10 ปีขา้ งหน้า
• ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีก็จะท�ำให้เกิดต�ำแหน่งงานใหม่
ถึง 133 ล้านต�ำแหน่งงานภายในปี 2565
• ดังนั้น ประเด็นส�ำคัญที่แต่ละประเทศจะ
ต้องตอบให้ได้คือ ทักษะในด้านใดที่มี
ความส�ำคัญเร่งด่วน และจะจัดการศึกษา
การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะต่างๆ
อย่างไร เพื่อให้ก�ำลังแรงงานของประเทศ
มีความพร้อมส�ำหรับงานที่เปลี่ยนไปและ
งานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราอาจ
ยังไม่ทราบว่าคืออะไรก็ตาม

ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศจากสถาบัน International Institute for Management
Development (IMD) แห่งสวิสเซอร์แลนด์ ได้สะท้อน
ให้เห็นว่า “คน” ที่มีศักยภาพและความสามารถไม่ว่า
จะเกิดจากการสร้างและพัฒนาขึ้นเอง หรือ ดึงดูดคน
เก่งมากจากภายนอก ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สังเกตได้
จากประเทศระดับชั้นจะแฝงไปด้วยคนที่มีศักยภาพ
และความสามารถอยู่ในประเทศ ขณะเดียวกันจะเห็น
ได้ชัดมากขึ้นผ่านการจัดอันดับความสามารถการแข่งขัน
ด้านดิจิทัล (IMD World Digital Competitiveness
Ranking 2019) บ่งบอกว่ามีแ นวโน้มที่โลกก�ำลัง
เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล
ในการจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล
ของประเทศ IMD พิจาราณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
ความรู้ (Knowledge) ความรู้ของคน
และองค์ความรู้ของประเทศ
เทคโนโลยี (Technology) มุ่งเน้น
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา
เทคโนโลยี
ความพร้อมในอนาคต (Future
Readiness) ความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของคนและธุรกิจและ
การน�ำเทคโนโลยีมาใช้

ISSUE
ISSUE35
36/

/ 09
09

Competitiveness

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 63
ประเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า
ประเทศไทยมีจุดแข็งในปัจจัยด้านเทคโนโลยี
ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 27 โดยเฉพาะประเด็น
ความพร้อมด้านการเข้าถึงทุน

การจัดอันดับความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัล ประเทศที่มีอันดับสูงสุด 5 อันดับแรก

1.

สหรัฐอเมริกา

2.

สิงคโปร์

3.

สวีเดน

4.

เดนมาร์ก

5.

โดยประเทศที่มีอันดับสูงสุด 5 อันดับแรกในปี 2562 ได้แก่
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ สวีเดน เดนมาร์ก และสวิตเซอร์แลนด์
แต่ ล ะประเทศต่า งให้ค วามส�ำคัญ กับการเสริม สร้างความรู้
ด้านดิจิทัล ถึงแม้จะมีความแตกต่างในด้านวิธีการ เช่น ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กาและสวีเดน ให้ความส�ำคัญใน 3 ด้านพร้อมกัน คือ
การเสริ ม สร้ า งความรู้ด ้า นดิจิทัล (Knowledge generation)
การสร้ า งปั จ จั ยแวดล้อมที่สนับสนุน การพัฒ นาเทคโนโลยี
(The creation of a supportive environment for technology
development) และความพร้อมที่จะรับน�ำนวัต กรรมมาใช้
(A readiness to adopt innovation) ในขณะที่ ประเทศสิงคโปร์
เดนมาร์ก และสวิตเซอร์แลนด์ให้ความส�ำคัญเฉพาะกับด้านใด
ด้านหนึ่งหรือเพียงสองด้าน
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สวิตเซอร์แลนด์

ส�ำหรับประเทศไทยผลการจัดอันดับด้านดิจิทัลนี้
นับเป็นกระจกสะท้อนที่น่าสนใจและอาจจะใช้เป็นจุด
เริ่มต้นในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของการพัฒนาทักษะ
ก�ำลังคนที่จะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
ใน ปี 2562 ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล
ของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 จาก 63 ประเทศ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่าประเทศไทยมีจุดแข็งใน
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีซึ่งอยู่ใ นอันดับที่ 27 โดยเฉพาะ
ประเด็นความพร้อมด้านการเข้าถึงทุน ระบบเทคโนโลยี
สารทนเทศและการสือ่ สาร ส่วนทางด้านกฎหมายและกฏระเบียบ
ยังมีประเด็นทีต่ อ้ งพัฒนาอีกบ้าง อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณา
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคนเพือ่ เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับโลกยุคเทคโนโลยี ได้แก่

การพัฒนาคนเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
โลกยุคเทคโนโลยี
- ด้านความรู้ ประเทศไทยอยู ่ ใ นอั น ดั บที่ 43
ซึง
่ พิจารณาจากบุคลากรทีม
่ ค
ี วามสามารถ (Talent)
ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอก อาทิ ผลการสอบ
PISA ด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยี การมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดบุคลากร
ต่างชาติที่มีทักษะสูงให้เข้ามาท�ำงานในประเทศ และ
จ�ำนวนสุทธิของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา
ในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนั้นยังพิจารณาถึง
การฝึกอบรมและการศึกษาของประชากร อาทิ
การฝึกอบรมพนักงาน งบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของประเทศ อัตราการเรียนต่อในการศึกษา
ขั้นสูง อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในการศึกษา
ขั้นสูง เป็นต้น
- ด้านความพร้อมส�ำหรับอนาคต ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 50 โดยพิจารณาถึงทัศนคติที่พร้อม
ในการปรับตัว (Adaptive Attitudes) ซึ่งมอง
ผ่านการใช้บริการออนไลน์ส�ำหรับประชาชนในการ
ติดต่อกับภาครัฐ การค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ท
การใช้แท็บเล็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน รวมถึง
ทัศนคติที่มีต่อโลกาภิวัตน์ นอกจากนั้นยังมองถึง
ความคล่องตัวของภาคธุรกิจผ่านการน�ำเทคโนโลยี
เช่น การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า
การถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีประเด็นที่น่าสนใจคือ
มีการเพิม
่ เรือ
่ งการน�ำโรบอทมาใช้ ซึง
่ นอกจากจะอยูใ่ น
ประเด็นด้านธุรกิจแล้ว ยังมีการพิจารณาถึงการใช้
โรบอทในด้านการศึกษาและการวิจัยพัฒนาอีกด้วย

ความสามารถในการแข่งขัน
ด้ า นดิจิทัล ของประเทศไทย

ด้านความรู้
ของประเทศไทย

อันดับที่ 43

ด้านความรู้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับ
ที่ 43 ซึ่งพิจารณาจากบุคลากรที่มี
ความสามารถ (Talent) ไม่ว่าจากภายใน
หรือภายนอก อาทิ ผลการสอบ PISA
ด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านดิจิทัลและ
เทคโนโลยี การมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูด
บุคลากรต่างชาติที่มีทักษะสูงให้เข้ามา
ท�ำงานในประเทศ

ทั้งนี้ หากน�ำผลการจัดอันดับดังกล่าว มาเทียบเคียงกับผลจากรายงาน
ของ IMD เรื่องการจัดอันดับความสามารถด้านบุคลากร (World Talent
Ranking) ที่พิจารณาใน 3 ด้านคือ การลงทุนและพัฒนา การดึงดูดบุคลากร
ที่มีความสามารถ และความพร้อม จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน โดยไทย
มีอันดับในด้านการลงทุนและพัฒนาและด้านความพร้อมค่อนข้างต�่ำ โดยอยู่
ในอันดับที่ 49 และ 43 ตามล�ำดับ

อันดับที่ 40
จาก 63 ประเทศ

ความพร้อม
ส�ำหรับอนาคต
ของประเทศไทย

อันดับที่ 50
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ภาครัฐจะต้องสามารถจัด
ล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วน
ของประเด็นด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของประเทศ
เพื่อก�ำหนดนโยบายและสร้าง
สภาพแวดล้อมและสิ่งจูงใจ
ให้เกิดการพัฒนาไปแนวทาง
ดังกล่าว
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จากข้อมูลที่สะท้อนผ่านผลการจัดอันดับดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้
เห็นว่า ความพยายามในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศจะบรรลุผลได้ยากหรือช้ากว่าที่ควรจะเป็น
หากทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ยังไม่ตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้แ ละทักษะที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับ
อนาคต และพยายามเสริมสร้างพัฒนาคนให้มีความสามารถในการเรียนรู้
และปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โดยภาครัฐจะต้องสามารถจัดล�ำดับความส�ำคัญเร่งด่วนของประเด็น
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพื่อก�ำหนดนโยบายและ
สร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งจูงใจให้เกิดการพัฒนาไปแนวทางดังกล่าว
รวมถึงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจและ
ทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ
และการสร้างสภาพแวดล้อมและการอ�ำนวยความสะดวกให้กับก�ำลัง
แรงงานของประเทศในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภาคธุรกิจเอกชนจะต้องมีบทบาทในการสนับสนุนบุคลากรใน
องค์กรให้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาหรือต่อยอดทักษะใหม่ๆ (Re-skill
and Up-skill) เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Written by the Center for Competitiveness Development
Thailand Management Association (TMA)

People:

Readiness factors
for the future

The World Economic
Forum (WEF) Annual
Meeting 2020, recently
held on January 2020,
has revealed the
following:
• The Fourth Industrial
Revolution will lead to
more than 1,000 million
job changes, equivalent to
nearly one-third of the total
global employment, in the
next 10 years.
• Meanwhile, technological
changes will create 133
million new jobs by 2022.
• Thus, the key questions
that each country needs to
answer are what kinds of
skills are urgently required
and how to educate, train,
and develop people in those
skills in order to enhance
workforce readiness for future
changes and new jobs that
are still unpredictable.
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Competitiveness

The IMD World Competitiveness Ranking 2019
results, announced by the International Institute for
Management Development (Switzerland), reflect that
“people” with high potential and competency, either
obtained through workforce development or talent
acquisition, are considered a key factor for national
competitiveness enhancement. This is clearly supported
by the fact that the top-ranked countries mostly have
a certain number of competent workers. In addition,
the IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019
also highlights the importance of people and indicates
a tendency of global transition into the digital era.

“People” with high potential
and competency, either
obtained through workforce
development or talent
acquisition, are considered a
key factor for national
competitiveness enhancement.

The IMD World Digital Competitiveness Ranking
takes account of 3 main factors:
Knowledge: knowledge of people and
know-how of the country

Technology: overall environment that
enables the development of technologies

The 5 best countries in 2019 were the United States,
Singapore, Sweden, Denmark, and Switzerland. Each of them
gives priority to digital knowledge development, although using
different approaches. The United States and Sweden focus on a
balance among knowledge generation, the creation of a supportive
environment for technology development, and the readiness to
adopt innovation. Singapore, Denmark, and Switzerland place
emphasis on one or two factors.

Future readiness: preparedness to cope
with changes and exploit technologies

Top 5 countries of IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019

1.

The United States

2.

Singapore

3.

Sweden

4.

Denmark

5.
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Switzerland

In terms of Thailand, the results of this ranking reflect interesting insights and can be
used as a starting point for prioritizing the development of a skillful workforce that will
enter the labor market in the future.
In 2019, Thailand ranked 40th out of 63 countries in the IMD World Digital Competitiveness
Ranking. At the factor level, Thailand ranked 27th in the technology factor with strong
performance in capital readiness and communication and information technology
systems. However, there were some legal and regulatory issues that still needed to be
improved. The results associated with talent development for enhancing digital readiness
are summarized below.

Knowledge: Thailand ranked 43rd due to its
performance in the talent aspect, covering the PISA
educational assessment (Math), digital and technological
skills, the attractiveness of the country for foreign
highly-skilled personnel, and net flow of international
students. The country’s performance in the training
and education aspect, including employee training,
total public expenditure on education, higher education
achievement, and pupil-teacher ratio (tertiary education)
was also taken into account.

However, there were
some legal and regulatory
issues that still needed to
be improved.

Thailand ranked 40th
out of 63 countries

Thailand
ranked 43rd
In terms of the
knowledge

Future readiness: Thailand ranked 50th with
strengths in 1) the aspect of adaptive attitudes,
such as online participation with the government
sector, Internet retailing, tablet and smartphone
possession, and attitudes toward globalization; 2)
the aspect of business agility such as the utilization
of “big data” and analytics, knowledge transfer, and
particular use of robots in the business, education,
and research and development sectors.

When comparing the above summary with the
IMD World Talent Ranking Report 2019 that places
importance on 3 key factors—investment and
development, appeal, and readiness—the results
are similar. Thailand was found to be a lower-ranked
country in investment and development (47th) and
in the appeal (43rd) factors.

in terms of digital
competitiveness.

Thailand
ranked 50th

In terms of the
future readiness
factors
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The government must
be able to prioritize
human resource
development issues
within the country
in order to establish
effective policy and to
create an appropriate
environment and
incentives.
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The ranking outcomes indicate that the attempts to
accelerate and promote national competitiveness will be
difficult or slower to achieve if the government, private
sector, and general public are not aware of the knowledge
and skills needed for future changes and are unwilling to
collaborate in developing the country’s workforce to
possess learning and adaptation abilities.
The government must be able to prioritize human
resource development issues within the country in order
to establish effective policy and to create an appropriate
environment and incentives. In addition to providing
academic knowledge and preparing a lifelong learning
environment and facilities for the country’s workforce,
the government should pay attention to the development
of basic education that aims to create educational
motivation and enhance self-learning and development
skills.
The private sector has to play a role in supporting
organizational employees to receive learning opportunities
as well as up-skill and re-skill training so that they can
cope with current and future global changes in an
efficient way.
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ASEAN VIEW

เขียนโดย คุณลลิตเทพ ทรัพย์เมือง
เรียบเรียงโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

ประชุมอาเซียน:

เศรษฐกิจ vs สิ่งแวดล้อม
ตลอดระยะเวลา 1 ปีทผ
ี่ า่ นมา ประเทศไทยในฐานะประธานและเจ้าภาพการจัดงาน
ประชุมอาเซียน ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยัง
่ ยืน” เป็นการมุง
่ หวังให้
อาเซียนรวมพลังเป็นน�ำ้ หนึง
่ ใจเดียวก้าวสูอ
่ นาคตอย่างเข้มแข็ง ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มป
ี ระสิทธิภาพ เพือ
่ ส่งเสริมความเชือ
่ มโยงทัง
้ ภายใน
และภายนอกภูมภ
ิ าค และสามารถวางรากฐานทีม
่ น
ั่ คงให้กบ
ั คนรุน
่ หลัง
โดยสาระส�ำคัญของการประชุมผูน
้ ำ� มีดง
ั นี้

ภาพจาก www.asean2019.go.th
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ผลประโยชน์จากเจรจาตกลง
ทางการค้าเสรี RCEP (Regional
Comprehensive
Economic Partnership)
ครั้งนี้ประเทศไทยสามารถผลักดันให้เกิดผลสรุป
ของการเจรจาความตกลง RCEP ได้ครบข้อเจรจา
ทั้งหมด 20 บท ถือเป็นพัฒนาการส�ำคัญที่จะมีส่วน
ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสงครามการค้า เป็น
การผลึกก�ำลังของกลุม่ ประเทศ ครอบคลุมประชากร
กว่า 3,500 ล้านคน มีมลู ค่าจีดพี กี ว่า 27.2 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32.2% ของจีดีพีโลก
ความตกลง RCEP เริม่ เดินหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งด้านการค้าและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น โดยข้อตกลง RCEP ช่วยลดความซ�้ำซ้อนเรื่องกฎ
ถิ่นก�ำเนิดสินค้า ประสานกฎระเบียบและมาตราการ
ทางการค้า การยอมรับกฎเกณฑ์ด้านมาตราฐาน
ต่างๆ ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยขยายการค้าและการ
ลงทุนของไทย รวมทัง้ สร้างโอกาสให้ผปู้ ระกอบการไทย
ในการเข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิก RCEP ในสาขาที่
ไทยมีศกั ยภาพ อาทิ ก่อสร้าง ค้าปลีก ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง
ด้านสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และบันเทิง
ประเภทเทคนิคตัดต่อภาพและเสียง การผลิตแอนิเมชัน่
เป็นต้น
กุญแจส�ำคัญของความส�ำเร็จในการเจรจาปิดดีล
RCEP ได้ในปีนี้ คือ ความจริงใจและตัง้ ใจของประเทศ
สมาชิก ทีต่ อ้ งการสร้างกลไกการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถข้ามผ่าน และเผชิญความ
ท้าทายของวิกฤตเศรษฐกิจโลกทีเ่ กิดขึน้ ขณะเดียวกัน
ตลอดเวลาการท�ำหน้าทีป่ ระธานอาเซียน และประธาน
การประชุม RCEP ของไทย ในปี 2562

กุญแจส�ำคัญของความส�ำเร็จใน
การเจรจาปิดดีลอาร์เซ็ปได้ในปีนี้ คือ
ความจริงใจและตั้งใจของประเทศ
สมาชิก ที่ต้องการสร้างกลไก
การรวมกลุ่ม

RCEP
ผูน
้ ำ� อาเซียน
10 ประเทศ

ผู้น�ำ 6 ประเทศ
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

ไทย

ญี่ปุ่น

เวียดนาม

เกาหลีใต้

พม่า

จีน

กัมพูชา

อินเดีย

ลาว

นิวซีแลนด์

มาเลเซีย

ออสเตรเลีย

ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
บรูไน
สิงคโปร์
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ความร่วมมือเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ในที่ประชุมยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์และการรักษาสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องปริมาณ
ขยะพลาสติกที่อยู่ในทะเลและสภาพอากาศ ซึ่งปัจจุบันปริมาณขยะพลาสติกเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ทั้งนี้
6 ใน 10 ของประเทศอาเซีย น ติด อัน ดับ 10 ประเทศที่สร้างขยะทะเลมากที่สุดของโลก และสภาพอากาศทั่วโลก
ได้ผันแปรมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นเรื่องสะสมที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ต้องอาศัยความร่วมมือกับหุ้นส่วน
อาเซียนและมิตรประเทศ โดยการประชุมอาเซียนครั้งนี้ ภาครัฐได้จับมือกับหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาควิชาการ
และภาคประชาสั ง คม เข้า ร่ว มเป็น หุ้น ส่ว นเพื่อความยั่ง ยืน ให้การสนับสนุนในมิติ “Sustainability of Things”
จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สร้างแนวทาง “การจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” หรือ
กรีนมิตติ้ง (Green Meeting) ทุกรายละเอียดของ
งานประชุมเป็นรูปแบบกรีน ลดการใช้สิ่งของเล็กๆ
รอบตัว ตามหลัก 3Rs ได้แก่ การลดขยะ (Reduce)
การน� ำ กลั บ มาใช้ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle)
รวมถึงการน�ำขยะมาสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ แสดงให้เห็นถึง
ความริเริ่มของประเทศไทยในการน�ำแนวคิดมาใช้ให้
ผลเป็นรูปธรรม

แนวคิดการจัดการประชุมแบบกรีน
จัดเตรียมสถานที่ประชุมที่เดินทาง
ได้สะดวกด้วยระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ
ลดการใช้เอกสารทุกขั้นตอน (Green
Document)
ออกแบบตกแต่ ง เวที ส ถานที่ แ ละ
นิทรรศการด้วยวัสดุที่สามารถใช้ซ�้ำและ
ประหยัดพลังงาน อาทิ แผ่นไวนิลที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์การประชุมอาเซียน
ตลอดทั้งปีนี้ บริษัทแมคโนเลีย ควอลิตี้
ดิเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)
ได้ ใ ช้ ก ระบวนการ Upcycling เพื่ อ
แปรสภาพออกมาเป็นกระเป๋าเอกสาร
และกระเป๋าสะพาย
จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียง
พอไม่เหลือทิ้ง (Food Waste) และ เลือก
อาหารท้องถิน
่ ทีไ่ ม่เกิดขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ์
(Green Catering)
ค�ำนวณค่าคาร์ บอนที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การจัดงาน แล้วชดเชยด้วยการปลูก
ต้นไม้ ชดเชยกับการปล่อยคาร์บอน
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ปัจจุบันปริมาณขยะ
พลาสติกเป็นปัญหาสิ่ง
แวดล้อมระดับโลก ทั้งนี้ 6
ใน 10 ของประเทศอาเซียน
ติดอันดับ 10 ประเทศที่
สร้างขยะทะเลมากที่สุด
ของโลก และสภาพอากาศ
ทั่วโลกได้ผันแปรมากขึ้น
ปัญหาเหล่านี้กลายเป็น
เรื่องสะสมที่ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์

สุดท้ายความท้าทายของอาเซียนที่
พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายก
รัฐมนตรีได้เคยกล่าวถึงคือ “การแข่งขัน
ทางการค้า การเมืองระหว่างประเทศ
ปัญหาก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ
เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด และปัญหา
สิ่งแวดล้อม” ปัญหาเหล่านี้ประเทศ
อาเซียนต้องช่วยกันหาแนวทางออกให้
ผ่านพ้นไปได้ จึงส่งไม้ต่อเจตนารมณ์ให้
กับประเทศเวียดนามทีท่ ำ� หน้าทีป่ ระธาน
อาเซียนรุน่ ต่อไปสานต่อ 3 เรือ่ ง ภายใต้
แนวทาง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลังและมองไปอนาคต

Written by Lalittep Sapmuang
Edited by Thailand Management Association (TMA)

ASEAN Summit:

Economy vs. the Environment
Over the past year, Thailand has acted as chairman and host of the ASEAN summit
under the concept “Advancing Partnership for Sustainability” with the aims to strengthen
the unity of ASEAN members towards a prosperous future, to promote the efficient use
of technology and innovation, to enhance connectivity both within and outside the
region, and to lay a solid foundation for future generations. The core essence of the
leadership summit is summarized as follows.

Benefits of the RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership) negotiations
Thailand has been able to accelerate the conclusion of the RCEP
negotiations for all 20 chapters, which is considered a significant
development that will help to mitigate the effects of trade wars and
facilitate regional integration covering a population of more than 3,500
million people with a GDP of over USD 27.2 trillion or about 32.2
percent of the global GDP. The RCEP agreement was able to move
forward and create more tangible benefits for trade and investment.
As the RCEP agreement can reduce redundant rules of origin,
coordinate trade regulations and measures, and promote mutual
acceptance of various standard rules, it will help to expand Thailand’s
trade and investment and create opportunities for Thai entrepreneurs
to invest in RCEP member countries in the areas where they have
potential, such as construction, retail, health-related business, and film
and entertainment-related business, including audio/video editing and
animation production.
The key to successful RCEP negotiations is the sincerity and
determination of all member countries that want to create an
economic integration mechanism for overcoming and dealing with
current global economic crises, as well as the role of Thailand as
chairman of ASEAN and the host of the RCEP meetings throughout
the year 2019.

RCEP
ASEAN
Member
Countries

6 leading
economic
countries

Thailand

Japan

Vietnam

South
Korea

Myanmar

China

Cambodia

India

Laos

New Zealand

Malaysia

Australia

Philippines
Indonesia
Brunei
Singapore
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The Concept of
Green Meeting
Prepare a meeting
venue that is easily
accessible by public
transport
Reduce the use of
paper documents in
every step (Green
Document)
Design and decorate
the stage, venue, and
exhibition with materials
that can be reused and
to save energy. For
example, vinyl banners
used during ASEAN
meetings throughout
the year are upcycled
into briefcases and
shoulder bags by the
Magnolia Quality
Development Corporation
(MQDC).
Provide sufficient
amounts of food and
drinks to prevent
wastage and select
local food without
packaging waste
(Green Catering)
Calculate the carbon
footprint of each
meeting and plant
trees in compensation
for carbon emissions
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Partnership for Environmental Sustainability

The summit placed importance on human capital development and environmental
preservation, especially the problem of plastic marine debris and climate conditions.
Currently, excessive plastic debris has become a global environmental problem. Six out of
ten ASEAN countries are among the world’s top 10 contributors of marine debris. Global
climate change has also become more severe. These are all chronic problems continuously
affecting people’s lives that need to be solved through partnerships among the ASEAN
member countries and other partners. In this ASEAN summit, the government sector has
partnered with private firms, state enterprises, academic institutions, and civil societies to
promote the “Sustainability of Things,” create campaigns for environmental sustainability,
and adopt the concept of “Green Meeting” that adheres to the principle of the 3Rs
(Reduce, Reuse, and Recycle) to demonstrate Thailand’s initiatives and practical
implementation of sustainability practices in all dimensions.

Global climate change has
also become more severe.
These are all chronic
problems continuously
affecting people’s lives
that need to be solved
through partnerships
among the ASEAN member
countries and other
partners.

Finally, as the challenges faced by
ASEAN, comprising “trade competition,
international politics, terrorist problems,
transnational crimes, exponential
technology, and environmental issues”
previously mentioned by Prime Minister
Prayut Chan-o-cha require cooperative
solutions from all ASEAN member
countries, the intention to solve these
challenges together with the ASEAN
chairmanship has been handed over to
Vietnam to continue working under the
concept “Stability, Prosperity, and
Sustainability” by focusing on fostering
people-oriented community, leaving no
one behind, and looking towards the
future.

ความสุขที่ยั่งยืน คือกําไรที่มั่นคง

เมื่อเปาหมายของการทําธุรกิจมิใชเพ�ยงผลประกอบการ
แตหมายถึงการเติบโตไปพรอมกับสังคม ดวยความรับผิดชอบตอสิ�งแวดลอม
ความสุขที่ยั�งยืนของสังคม คือกําไรที่มั�นคงของเรา
สแกน QR Code
เพ�่อคนหา "ความสุขที่ยั�งยืน"
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อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

เพื่อโลกอนาคต

อุตสหากรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก และก�ำลังได้รบ
ั ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก โดย
หัวใจส�ำคัญของอาหารไม่ใช่เรือ
่ งของผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้าย แต่เป็นเรื่องของการผลิตอาหาร
อย่างไรเพือ
่ ตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์
และมีอาหารที่เพียงพอต่อปริมาณประชากรที่
เพิ่มสูงขึ้น ไม่สร้างปัญหาให้กับความยั่งยืน
ทางสิง
่ แวดล้อม ซึง
่ ต่างประเทศได้นำ� เครือ
่ งมือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารมาแลกเปลี่ยนถ่ายทอด
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ถึงการพัฒนากระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรม
อาหารและเกษตร

มร.แบรดลี่ย์ คริท ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย จาก
สถาบัน Future 50 Research, Institute for the
Future (IFTF) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งปัน
เรื่ อ งราวการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมอาหารใน
อนาคต โดยคาดการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารว่า ในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า ปัจจัยที่
ก�ำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารเป็น
อย่างมาก คือ …….

ปัจจัยทีก
่ ำ�ลังส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมอาหารเป็นอย่างมาก

ยุคอาหารดิจิทัล
(Digitalization of food)
เทคโนโลยีเข้าสู่อุตสาหกรรม
อาหารและเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ
จากเกษตรดั้งเดิมเป็น Smart
Farming รวมถึงเกษตรยุคใหม่ที่
นำ�ระบบการผลิตอัตโนมัติเข้ามา
ใช้ตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� และ
ยังเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น
ด้ว ยการสร้างเทคโนโลยี
แพลตฟอร์มที่มาในรูปแบบของ
การสั่งจอง การส่งอาหารและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งหมดนี้อาจจะ
ส่งผลถึงการเกิดสงครามทรัพย์สน
ิ
ทางปัญญา (IP Wars) ปรับเปลีย
่ น
การเติบโตของธรรมชาติ และ
การถือครองอำ�นาจต่างๆ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ (Climate change)
ก�ำลังส่งผลกระทบต่อภาค
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ใช้
แรงงานเป็นหลัก และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ย งใหม่ที่อาจจะส่งผล
ต่อเนือ
่ งให้เกิดความอดอยาก
สงคราม และผลลัพธ์ในทางลบ
ด้านอื่นๆ

ปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญและเป็น
เรื่องเร่งด่วนที่ต้องตระหนักถึงความท้าทายต่อระบบ
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม โดยเฉพาะความ
ผันผวนจากภูมิอากาศที่เกิดขึ้น ภาวะโลกร้อนท�ำให้
ภาคการเกษตรเริ่มเกิดปัญหาในการเพาะปลูก พื้นที่บาง
แห่งที่เคยเหมาะกับการปลูกพืชชนิดหนึ่ง แต่ปจั จุบนั อาจ
จะไม่สามารถเพาะปลูกได้อกี ซึง่ ขณะนีม้ ี ค วามพยายามที่
จะสร้ า งเมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ ค งทนต่ อ สภาพการเปลี่ยนแปลง
ของอากาศ แต่ติดเรื่องของปัจจัยด้านการลงทุนที่
ท�ำให้ก ารเข้าถึงกระบวนการเหล่านี้เ ป็นอุปสรรคต่อ
เกษตรรายย่อย จึงท�ำให้หลายหน่วยงานเริ่มมองหา
โซลูชั่นใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายด้าน
อาหาร เช่น โปรตีนที่ท�ำจากพืช โปรตีนจากแมลง หรือ
อาหารที่สร้างขึ้นในห้องแล็บ ทั้งหมดนี้ถือเป็นทางเลือก
ของโลกยุคใหม่ที่ก�ำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก

Mr.Bradley Kreit

จากการคาดการณ์ท�ำให้มองเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่องของข้อมูลและเทคโนโลยี
ที่จะสามารถน�ำมาใช้ วิ เ คราะห์ แ ละคาดการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงอุตสาหกรรมอาหาร
ในอนาคตได้ดังนี้

1.
2.
3.

การท�ำโครงสร้างไว้รองรับส�ำหรับต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์ใหม่ของ
อาหาร (Building the infrastructure for a new geography of food)
เปลี่ยนจากการเกษตรที่ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งทางภูมิศาสตร์เป็นแพลตฟอร์ม
การผลิตอาหารของโลกมาสูภ่ มู ศิ าสตร์ใหม่ เช่น การปลูกพืชผักในตูค้ อนเทนเนอร์
ของ IKEA หรือการทดลองปลูกพืชในอวกาศโดยนักบินอวกาศ
การสร้างประโยชน์จากการใช้ข้อมูลด้านอาหารและทรัพย์สินทางปัญญา
(Escalating the battle over food data and IP) โดยจากเดิมที่ใช้ข้อมูลเพียง
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างผลก�ำไรใน
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น มีการวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
บริโภคได้เพื่อใช้ในการติดตามสุขภาพร่างกายของผู้ที่รับประทานเข้าไป
การพัฒนาให้ล�้ำหน้าเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศที่ส่ง
ผลต่ออาหาร (Taking the lead on climate action through food) โดย
จากเดิมที่ผู้ผลิตอาหารจะตอบสนองตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสู่
การตอบสนองที่ล�้ำหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

การที่จะปรับเปลี่ยนการท�ำเกษตรให้เข้ากับความจริงของสภาพภูมิอากาศใหม่ได้
นัน่ ถือเป็นความท้าทายทีอ่ าจจะต้องใช้เวลาเป็นทศวรรษ ดังนัน้ ระหว่างทางควรมองหาโอกาส
ที่จะเป็นผู้น�ำตลาดในการเกษตรที่ปรับตัวได้ไวและมีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ
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ทางด้าน Mr.Eran Gronich
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Flying
Sparks ประเทศอิสราเอล พูดถึง
ความจ�ำเป็นของการท�ำโปรตีนที่
ยั่งยืน 3 ประการ

1.
2.
3.

การท�ำปศุสัตว์เป็นการท�ำลายสิ่งแวดล้อม เนือ่ งจากขนาด
ของพืน้ ทีส่ ำ� หรับใช้ทำ� เกษตรกรรมทัง้ หมดคิดเป็นกว่าร้อยละ 70
ของพืน้ ที่ ใช้ทดี่ นิ และแหล่งน�ำ้ จ�ำนวนมาก และก่อให้เกิดของ
เสียอินทรียจ์ ำ� นวนมาก ซึง่ เป็นแหล่งทีม่ าหลักของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
โปรตีนจากสัตว์นั้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะ
ประกอบด้วยฮอร์โมน ยาปฏิชวี นะ และยาฆ่าแมลง
มีการจับปลาจากมหาสมุทรมากเกินไป ซึง่ หากมนุษย์ยงั คง
ท�ำปศุสตั ว์เช่นเดียวกับทีด่ ำ� เนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ไปอย่างต่อ
เนือ่ ง จะท�ำให้ปญ
ั หา
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพทีม่ อี ยูแ่ ล้วเพิม่ ขึน้

โดยปัจจุบันความก้าวหน้า
ทางการวิจัยและพัฒนามีมากจน
สามารถผลิตโปรตีนให้มีรสชาติและ
เนื้อสัมผัสที่มีความใกล้เคียงกับเนื้อ
สัตว์ปกติได้มาก และโปรตีนจาก
แมลงเป็นเทรนด์ที่ก�ำลังมาแรง เพราะ
เมื่อเทียบกับโปรตีนพืชและสัตว์แล้ว
ถื อ ว่ า ใช้ พื้น ที่ น ้ อ ยและมีต ้น ทุน ต�่ำ
ได้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ ดี ม าก ขณะที่ก ารสร้า ง
โปรตี น ในห้ อ งทดลอง ประสบ
ความส�ำเร็จครัง้ แรกในปี 2013 แต่ใช้
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งบประมาณการผลิตสูงมาก รสชาติ
ไม่อร่อย ถัดมาในปี 2017 ต้นทุน
การผลิตกลับตกลงมากว่า 30,000 เท่า
เมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ปกติยังถือว่า
ราคาสูงกว่า ทั้งนี้โปรตีนทางเลือก
หรืออาหารเลียนแบบไม่ได้มีเพียง
เฉพาะเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่ยังแทรกซึม
เข้าไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย เช่น
กาแฟที่ไม่ใช้เมล็ดกาแฟ หรือ วอดก้า
ที่สกัดมาจากอากาศ เป็นต้น

Mr.Marc Buckley, Official UN SDG Advocate, UN
Resilient Futurist, สมาชิก Expert Network for the World
Economic Forum, และ Founder of ALOHAS Resilience
Foundation, ประเทศเยอรมัน เปิดมุมมองเป้าหมายของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
ที่มีพื้นฐานมาจากการมีพื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มี
สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ (Biosphere) ที่สมบูรณ์ ตามมาด้วยสังคม
(Society) ที่เข้มแข็ง ซึ่งก่อให้เกิดเศรษฐกิจ (Economy) ที่
แข็งแกร่งเช่นกัน สิ่งเหล่านี้เหมือนกับหลักการพื้นฐานความ
ต้องการของมนุษย์
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกษตร อาหารทะเล อาหารและ
เครือ่ งดืม่ ถือเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ร้างของเสียและก่อให้เกิดภาวะ
โลกร้อนมากที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นแก๊สเรือนกระจก และมี
การท�ำความตกลงปารีส (Paris Agreement) เป็นความตกลง
ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Crimate Change - UNFCCC) เพื่อก�ำหนดมาตรการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี 2563 โดยหลายประเทศ
ทั่วโลก ท�ำข้อตกลงร่วมกันเพื่อช่วยลดอุณหภูมิโลกลงได้
อย่างน้อย 1.5 องศาเซลเซียส
จึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดการก�ำจัดขยะจากอาหารที่เป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการฝัง การเผา และการทิ้งลงไปในน�้ำ
ซึ่งสร้างก๊าซมีเทนกว่า 70 เท่า และก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
รวมถึงก๊าซเรือนกระจก ท�ำให้ในปี 2561 องค์กรสากลระดับ
โลกเปลี่ยนมาใช้ Systematic Approach เพื่อแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนมากขึ้น
มนุษย์จึงจ�ำเป็นต้องมองโลกออกไปในมุมมองที่แตกต่าง
คิดทบทวนอีกครั้ง ส�ำรวจ ลงมือท�ำ และริเ ริ่มเป็นผู้น�ำ มอง
อนาคตในรูปแบบที่ควรจะเป็น น�ำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาหลอม
รวมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสิ่งใหม่ โดยมนุษย์ถือเป็นส่วนหนึ่งใน
ระบบนิเวศต่างๆ มีส่วนประกอบที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตและสปีชีส์
อื่นๆ เช่น แบคทีเรีย เป็นต้น จากข้อมูลพบว่าร้อยละ 50-70
ของก๊าซออกซิเจนในโลกก�ำเนิดมาจากมหาสมุทร

ดร.ธัญญาวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม

มนุษย์จึงจ�ำเป็นต้องมองโลก
ออกไปในมุมมองที่แตกต่างคิด
ทบทวนอีกครั้ง ส�ำรวจ ลงมือท�ำ
และริเริ่มเป็นผู้น�ำมองอนาคตใน
รูปแบบที่ควรจะเป็น น�ำเทคโนโลยี
ที่มีอยู่มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน
เพื่อสร้างสิ่งใหม่

สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ มนุ ษ ย์ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นแนวความคิ ด จาก
Ego-System ที่มองว่ามนุษย์อยู่ในห่วงโซ่อาหารชั้นสูงสุด มาเป็น
Eco-System ที่เน้นการอยู่ร่วมกับทุกสิ่งในระบบ
นอกจากนี้ ประสบการณ์ค วามส�ำเร็จของ Thai Union
Group Public Company Limited ประเทศไทย ดร.ธัญญาวัฒน์
เกษมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม เล่าว่าในการ
ด�ำเนินงานของบริษัท สิ่งที่ท�ำให้บริษัทมีความโดดเด่น คือ การให้
ความส� ำ คั ญ กั บ ความยั่ง ยืน และนวัต กรรม ส่ว นหนึ่ง เป็นเพราะ
แนวโน้มของผู้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มต้องการประโยชน์จาก
การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม จึงท�ำให้อุตสาหกรรมต้องค�ำนึง
ถึงความยัง่ ยืนของอาหารและเครือ่ งดืม่ ด้วย จากการวิจยั พบว่า.....
ผูบ
้ ริโภคชาวจีนร้อยละ 42
ให้ความส�ำคัญกับการลดการใช้
พลาสติก โดยพิจารณาถึง
การช่วยลด Carbon Footprint
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริม
ด้านจริยธรรมของแบรนด์
ชาวอเมริกน
ั ร้อยละ 62 ระบุวา่
คาดหวังว่า แบรนด์จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนส�ำคัญส�ำหรับ
การเปลีย
่ นแปลงทีด
่ ข
ี น
ึ้ ในประเด็น
เกี่ยวกับของเสียจากอาหาร
แนวโน้มผูบ
้ ริโภคเนือ
้ สัตว์ และ
อาหารทะเล พบว่า ผูบ
้ ริโภคให้
ความส�ำคัญกับความโปร่งใส
ความเป็นอยูข
่ องสัตว์ และ
ความง่ายต่อการบริโภค

ในส่วนของการผลิตและการบริโภคโปรตีนพบว่า
เมื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศก�ำลังพัฒนา
เพิ่มสูงขึ้น จะท�ำให้การเปิดรับต่อโปรตีนทางเลือกล่าช้า
ออกไป เนื่องจากผู้บริโภคจะหันไปบริโภคโปรตีนจาก
เดิมที่บริโภคเนื้อไก่และเนื้อหมู ไปเป็นเนื้อวัว อย่างไร
ก็ตามคาดการณ์ว่า การบริโภคโปรตีนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น
อีกประมาณร้อยละ 70 ภายในปี 2593 โดยโปรตีน
ทางเลือกจะคิดเป็น 1 ใน 3 ของปริมาณในตลาดทั้งหมด
ซึง่ แนวโน้มการบริโภคเพือ่ ป้องกันโรค ท�ำให้ความสนใจใน
โปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้นในประเทศตะวันตก และปริมาณ
การบริโภคโปรตีนจากแมลงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังคงเผชิญกับอุปสรรคด้านวัฒนธรรม (Cultural
Barriers) ต่อการเปิดรับเพื่อให้เกิดการบริโ ภคอย่าง
แพร่หลายในแต่ละประเทศ
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