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ก ำเนิด นกัเรียนเตรียมทหารรุ่นท่ี ๒๔
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- หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี ๖๑ (วปอ.)
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Officer Course (UNSOC), ประเทศเยอรมนี(วปอ.) 
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หลกักำรของกฎชัทแธมเฮ้ำส์
➢ ผูร่้วมประชุมทุกคน สามารถใชข้อ้มูลจากการอภิปรายอยา่งเสรี ทวา่ไม่สามารถเปิดเผยผูใ้หค้วามเหนน 

➢ กฎน้ีถูกออกแบบให้เพ่ิมความเปิดกวา้งของการอภิปรายส าหรับนโยบายสาธารณะและเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

➢ ผูเ้ขา้ร่วมสามารถแสดงความคิดเหนนและอภิปรายความเหนนและขอ้โตแ้ยง้ท่ีแตกต่างกนั โดยไม่ตอ้ง
กงัวลถึงผลกระทบต่ออาชีพและการแบ่งแยกอยา่งชดัเจน



“
▹ Operational research is highly steeped in quantitative data; it relies on 

scientific and mathematical methods to arrive at solution.
▹ Scenario planning aims to better guide decision-making in the present to 

positively influence the future.
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Two prominent approaches to strategic planning 



Trend / 
Pre-determined Issue

ระยะใกล้

ศศย.

Foresight

ระยะไกล

สมช.
ศรภ.
สขช.

 ภาพเหตุการณ์



Predetermined Issues Foresight

Strategic Options Strategic Options

Focal question & time line

Back casting

Past Future time

▪ เกดิต่อเน่ือง
▪ เกดิแน่
▪ แนวโน้ม

มีอะไรบ้ำง
จัดตำม Priority ของมิติที่ต้องกำร

แปลงเป็น Strategic Options 
จำก Foresight ในมิติที่ต้องกำร

Future proof/ 

Strategic testing

Present 2566-2570

ผลกำรวิเครำะห์ประเด็นทำงยุทธศำสตร์



ผลจำก Thailand Strategic Foresight Workshop
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“VUCA World” โลกปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรนว เราจึงตอ้งมองโลก
อย่าง รู้ เ ท่ าทัน  มองโลกในแบบองค์รวม 
(Holistic View) เพ่ือการเตรียมความพร้อมรับ
กบัสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด

(มกัเกิดจากมีการเปล่ียนแปลงและ
แทนท่ีกนัอยา่งรวดเรนว )

Strategic foresight

Strategic Foresight ?
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12ท่ีมา: https://futurestation.ro/future-preparedness-through-foresight/



13

ลกัษณะส ำคัญของ Strategic Foresight

ลกัษณะส าคญั
• Foresight เปนนกระบวนการหน่ึงของการจดัท า

ยทุธศาสตร์
• วเิคราะห์และมององคก์รแบบ Outside In 
• มุ่งไปท่ีเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนสูง (High 

Uncertainty) 
• ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง (High Impact) 
• ช่วง 10-20 ปี หรือมากกวา่นั้น
• SWOT และ TOWS Matrix ไม่เพียงพอต่อการ

ก าหนดยทุธศาสตร์ในระยะยาว

ปัจจยัพึงระลึก
• การยดึหลกั PDCR 
• องคป์ระกอบในตวัของผูท่ี้ร่วมการวิเคราะห์ 

➢ Influencer 
➢ Anticipation
➢ Out of the box
➢ Dare to go beyond the thinking
➢ Intelligence Risk
➢ Shape the Future

ปัจจยัท่ีพึงระวงั 
• “Successful Trap”
• “Mental Block” 
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กำรจินตนำกำรวธิีกำรล่ำสัตว์
ในปี ค.ศ.2000

จัดท ำขึน้เม่ือปี ค.ศ.1899
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ควำมหมำยของ Strategic Foresight

การสร้างภาพอนาคตท่ีเกิดข้ึนหลาย ๆ 
ภาพ (Multi Future) เพ่ือตอบอนาคตท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนให้ครอบคลุมภาพอนาคตมากท่ีสุด 
หลีกเล่ียงภาพหรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด
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ข้อมูลกบักระบวนกำรมองภำพอนำคต



Environmental
Scanning 

SWOT

TOWS

DIME

PESTEL

C-PEST
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-
-

Certainty

Uncertainty ForesightDF

Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 

Event 1Event 1
Event 1Event 1

Event 1Event 1Event 1Event 1Event 1Event 

1 2

กระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์









Lesson Learn
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ขอขอบคุณ : ดร.สนัติ  กนกธนาพร 
อดีตเลขาธิการองคก์ารเพ่ิมผลผลิตแห่งเอเชีย



จาก
แผนทีนี่้
ทา่น
เหน็
อะไรที่
ไม่

ถกูตอ้ง
บ้าง?



























Inductive method
▹ Generates  scenarios by 

projecting forward using 
trend-lines and patterns. 
(อุปนยั หรืออุปมาน รวบรวมขอ้เทนจจริงยอ่ยๆ
แลว้จึงวิเคราะห์สรุปรวมไปหาส่วนขอ้เทนจจริง
ใหญ่

Deductive method

▹ Begins from a researched 

future and works back 

backwards to figure out the 

steps needed to get there
(นิรนยั หรือ อนุมาน วิธีการแสวงหาความรู้
จากขอ้เทนจจริงใหญ่ไปสู่ขอ้เทนจจริงยอ่ย / จาก
ทัว่ไป สู่เฉพาะทฤษฎี)

35

Foresight Process

Shaping the future
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กระบวนกำรจัดท ำภำพอนำคตทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Foresight)

กำรเตรียมควำมพร้อมเบ้ืองต้น 
• เ ปน น  Stakeholders ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ  Focal 

question

• เขา้ใจบทบาทและหน้าท่ีในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ 
ซ่ึงจะเปน นทั้งผูใ้ห้ขอ้มูลเหตุการณ์ องคค์วามรู้ 
และความคิดเหนนในการสร้างภาพอนาคต 

• การจดัเตรียมสถานท่ีประชุมเชิงปฏิบติัการ
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Module 1: Focal Question & Timeline

Focal Question คือ โจทย ์หรือ กรอบแนวทาง
ในการศึกษา เปน นส่ิงควบคุมให้การศึกษาด าเนินไป
ตามกรอบท่ีก าหนด 

Timeline คือ จุดเวลาท่ีตอ้งการกรอบเวลา พื้นท่ี และเน้ือหา 
การวิเคราะห์จะต้องเป็นการจินตนาการถึงภาพอนาคต ณ จุดเวลาท่ี
ถกูก าหนดไว้ใน Focal Question



Module 2: Strategic Intelligence Scanning (SIS) System

ขั้นตอนกำรท ำ Strategic Intelligence Scanning (SIS) 
▪ การคน้หาและรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบของเหตุการณ์ (Events) 

▪ ความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมเรียกวา่ “สญัญาณ” (Signal) 

▪ สญัญาณท่ีมีการเกิดข้ึนบ่อย ๆ ในหลาย ๆ พ้ืนท่ี จดัเปนนกลุ่มเหตุการณ์ (Cluster) 

▪ กลุ่มเหตุการณ์ท่ีเกิดซ ้ า ๆ จะเหนนเปนน รูปแบบ (Pattern) 

▪ กลายเปนนเหนนแนวโนม้ (Trends) ของสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต



Module 3: Environmental Scanning

เปน นกระบวนการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มเพื่อกวาดสัญญาณท่ีอาจส่งผลทั้ งด้านบวกและลบ
ครอบคลุมในทุกมิติ เรียกผลท่ีไดว้่า “เหตุการณ์” (Events) ซ่ึงเม่ือมีการสะสมเหตุการณ์ไวม้ากกนจะ
ท าใหเ้หนน Trend และสามารถอธิบายถึง Driving forces ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัได้

Horizontal Scanning

Issues Center Scanning

STEEP-M 



Module 4: Emerging Issues and Trends

มิติตาม STEEP-M Event Signal Cluster Trends

เทคโนโลยี

(Technology)

Event 1: นมที่เพาะขึ้นใน
ห้องทดลอง (Re milk) โดยไม่
ต้องใช้แม่วัว ให้รสชาติเหมือน
นมจริง 

Event 2:

Event 3:

Event 4:

1) นวัตกรรมที่จะช่วยชดเชย
การขาดแคลนอาหารในอนาคต 

2) อาจส่งผลกระทบต่อ
ภ า ค ป ศุ สั ต ว์ แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต

3) อาจเป็นเทคโนโลยีการผลิต
อาหารอวกาศในอนาคตต่อไป

นวัตกรรมทางเลือกส าหรับ
ชีวิตมนุษย์ในอนาคต

New Innovation

Example



Module 5: Driving Forces

Driving Forces (DF) หมายถึง แรงผลกัดนัที่ท  าใหแ้นวโนม้ (Trend) ของเหตุการณ์ การขบัเคล่ือนไปในทิศทางใด
ทิศทางหน่ึง  อาจท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางตรงและทางออ้ม 

หลกัส าคญั คือ หลกั PDCR



Module 6: Scenario Matrix 

Scenario Matrix คือ การจินตนาการภาพหรือสถานการณ์ในอนาคต ณ จุดเวลาท่ีก าหนดไวใ้น Focal question ซ่ึงแบ่ง
ออกเปนน 4 Scenario ตั้งแต่ภาพท่ีดีท่ีสุด (+,+) ไปถึงภาพท่ีแยท่ี่สุด (-,-) 

ทั้ง 4 Scenario นั้นเกิดจากการตดักนัของ Future event  ที่มาจากการพิจารณา Driving forces ท่ีมีค่า High 
Uncertainty และ High Impact

ผลลพัธ์ของแต่ละ  Scenario คือ  ENDs → นกัวเิคราะห์ ตอ้งคิดหา WAY และ MEAN



Module 6: Scenario Matrix 

กระบวนกำรในกำรสร้ำง Scenario Matrix

6.1 จดักลุ่ม Driving Forces ตาม STEEP – M  
6.2 พิจารณาหา Common Driving Force (CDF) ---> Vote

รอบท่ี 1 การหา High Uncertainty (HU) 
รอบที่ 2 หา High Impact (HI) 

- จดัล าดบัโดยเลือก DF ที่มี score สูงท่ีสุด 15 อนัดบั
แรกของแต่ละรอบ  ใหค้รอบคลุมทุกมิติของ 
STEEP - ท าการ Vote HU + HI  อีก 1 รอบ 
จดัล าดบัจาก score สูงสุดลงมา

- น า HU+HI 6 ตวัแรก มาพิจารณาหา Future events



Module 6: Scenario Matrix 

กระบวนกำรในกำรสร้ำง Scenario Matrix

6.3 กำรหำ Future events
น า DF 6 อนัดบัแรกมาสร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคต 
ระลึกเสมอว่า ตอ้งไม่เปนนเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึน

ปัจจุบนัหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนแลว้  เป็น Imagination

6.4 กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ในตำรำง U
(1) เลือก Future Event จาก 6.3 ท่ีมี High impact 
2 อนัดบั จากทั้ง 6 มิติ เรียกแทน Future Event ท่ีเลือก
ว่า U1-U12
(2) ตาราง U ใชใ้นการหา Future Event ท่ีเหมาะเปนน
แกนในการสร้างภาพอนาคต โดยพิจารณาจากจุดตดั
U ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ (No Correlation: N/C) กนั

Future 
Events U

 1
 

U
 2

 

U
 3

 

U
 4

 

U
 5

 

U
 6

 

U
 7

 

U
 8

 

U
 9

 

U
 1

0 

U
 1

1 

U 1    ? N/C N/C N/C  ? + N/C N/C  ? N/C 
U 2      ? + + + N/C +  ? +  ? 
U 3        ? + + + N/C N/C N/C N/C 
U 4         + + N/C +  ?  ?  ? 
U 5           +  ?  ? N/C + N/C 
U 6             + + N/C  ?  ? 
U 7               N/C N/C  ? N/C 
U 8                  ? N/C N/C 
U 9                   N/C N/C 
U 10                     N/C 
U 11                                   

 + Positive Correlation  N/C No Correlation               
   Negative Correlation  ? Unclear Correlation   

 



Module 6: Scenario Matrix 
6.4 กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ในตำรำง U

จากตวัอยา่ง เราไดจุ้ดตดัท่ีแสดงค่า N/C มากท่ีสุด โดยเกิดจาก Future events (U1) ตดักบั U11 มาสร้างแกน X, Y 



Module 7: Developing Scenarios/ Scenario Stories

ภำพอนำคต (Scenario) หมายถึง ภาพรวม
เหตุการณ์ในอนาคตที่ เปน นจริงได้ (plausible) 
และเก่ียวขอ้งกบั Focal Question โดยแต่ละภาพ
จะเปน นการเล่า เ ร่ืองท่ีอาจเปน นเหตุการณ์พึง
ประสงค์หรือไม่พึงประสงค์กนได้ แต่ต้องไม่
ความขดัแยง้กนัเองภายในภาพ 
กระบวนการสร้างภาพอนาคตจะ
• กระตุน้จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค ์
• กลา้คิดนอกกรอบ 
• กลา้หาวธีิการใหม่ในการแกไ้ขปัญหาเดิม



Module 8:  Strategic Options/ Selecting Strategic Options

ภาพอนาคต (Scenario) ท่ีได ้เม่ือน าไปวิเคราะห์หาโอกาส และอุปสรรค (O&T) เพื่อตอบค าถาม
ว่า 
• ถา้เกิดภาพอนาคตแบบน้ีจะมีโอกาสและภยัคุกคามอะไร 
• ถา้เปนนโอกาสท่ีดีขององคก์ร จะน ามาก าหนดอนาคตอยา่งไรเพื่อใหไ้ปสู่ภาพนั้นได ้
• ถา้เปนนภยัคุกคามท่ีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง จะหลีกเล่ียงเพื่อไม่ใหเ้กิดภาพนั้นไดอ้ยา่งไร 
กระบวนการน้ี เรียกว่า “การสร้างทางเลือกทางยทุธศาสตร์ (Strategic Options)” 

Strategic Options เมือ่พจิารณาและสงัเคราะหอ์อกมาเหลอืน้อยทีส่ดุ กลายเป็น “ประเดน็ทาง
ยทุธศาสตร์ (Strategic issues) ทีไ่ดต้อ้งน าไปวเิคราะหผ์่านกระบวนการ From To Analysis ว่า
ถา้ตอ้งการไปถงึจุด ๆ นัน้ จากจุดปัจจุบนั จะตอ้งท าอยา่งไร โดยวเิคราะหผ์่านจุดอ่อน และจุดแขง็
ของตนเอง ณ ปัจจุบนั ดว้ยหลกัการ PPT (People / Process / Technology) 

Strategic issues สามารถทีจ่ะน ามาท า การพยากรณ์ยอ้นหลงั (Backcasting)” เพื่อการประเมนิ
เสน้ทางจากภาพอนาคตทีต่อ้งการกลบัมายงัสถานการณ์ปัจจุบนั

People

Process

Technology





“
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Module 1 : 
Setting Context and Focal Question



“
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Focal Question
• The Focal question determines where you make your decision.
• The Focal question  decides the scope of your scenarios  (to  encourage comprehensibility and our of the box thinking)
• The Focal question should be reviewed periodically. 

Timeline / Locate where the decision is to be made 
• Decide who should be involved in this process. (difference stakeholders)
• Identify a focal area of concern. (major challenges)
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ตวัอย่ำง Focal Question

“ความท้าทายความมัน่คงใหม่ท่ีประเทศไทยต้องเผชิญ
ในปี พ.ศ.๒๕๘๐”
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Module 2 : 
Strategic Intelligence Scanning (SIS) System
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ขั้นตอนกำรท ำ Strategic Intelligence Scanning (SIS) 
▪ การคน้หาและรวบรวม  “Events”
▪ ความถ่ีของการเกิด Events ที่คลา้ยคลึงกนั เรียกวา่  “Signal”
▪ “Signal” ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จดัเปน น “Cluster”
▪ “Cluster” ที่เกิดซ ้ า ๆ จะเปน น “Pattern”
▪ “Pattern” อาจกลายเปน น “Trends” ในอนาคต
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Good Events
Good Event 

1. It has appropriate scope: time frame, 
area of affect, numbers and amounts 

2. It has significance and impact
3. It is not a small portion of a larger 

event
4. It involves risks and opportunities, 

it has implications



1. A good event has appropriate scope: time frame, area of affect, numbers and amounts

Good Event
“Wall Street closes 2013 at records; best year in 16 for S&P, 18 for Dow”
“Worst Flooding in Decades Swamps Thailand” 
“South Korea culls over 6 percent of poultry to curb bird flu”



2. A good event has significance and impact



3. A good event is not a small portion of a larger event

Good Event
“Thailand Protests: Bangkok Shutdown”
“Indonesian forest fires feed air pollution across Asia”
“The Brewing Terror Threat in Thailand”



4. A good event involves risks and opportunities, it has implications

Good Event
“Largest Known Rare Earth Mineral Deposit Discovered”
“Water discovered in Martian soil” “Over 500 Chinese 
lawmakers resign in mass bribery scandal”



Practice
From the below list of events, which do you think are good events to report on?
Events Found During Horizon Scanning
1. King Juan Carlos of Spain Abdicates
2. Mumbai, India Launches first Elevated Metro Line Train
3. 11-Year-Old Makes An Unbreakable, Spill-Proof Cup For Her Grandfather
4. Factories Looted and Burned During Anti-Chinese Protests in Vietnam
5. Ridesharing Services Predicted to Put the Taxi Industry Out of Business
6. Amazon Releases Its New 3-D Smartphone
7. Russia-China Ties at Highest Level in History
8. New iPhone 6 Launched: Features NFC, Wireless Charging
9. What Europe’s New ‘Right to Be Forgotten’ Online Means
10. Real Life Sim City Will Be A Testing Ground For New Transportation Technologies

Answer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………



STEEP M 
STEEP-M is an acronym that stands for: 

◦Social
◦Technological
◦Environmental
◦Economic
◦Political and Military

These are the 5 categories that we use to organize events, trends 
and driving forces. 



ตวัอยา่ง 
◦Social
- จ  านวนของประชากรโลกเพ่ิมข้ึน โดยเปนนประชากรหญิงมากกว่าชาย
- Aged Society ท าใหท้ัว่โลกมีปริมาณผูสู้งอายมุากกว่าประชากรวยัอ่ืน ๆ
- หลายประเทศกลายเปนนสงัคมไร้บุตร 

◦ Technology
- นกัวิจยัจีนสร้าง “ส่ิงทออิเลนกทรอนิกส์ผสานจอภาพ” เพ่ือช่วยเหลือผูมี้ปัญหาดา้นการใชเ้สียง 
- การใช ้AI พฒันาการท างานขอ้เข่าเทียมเพ่ือคนพิการ 
- ในปี ค.ศ.2040 เทคโนโลยอิีนเทอร์เซซสมองจะสามารถส่งขอ้มูลและค าสัง่ผา่นสญัญาณสมองได้

◦ Environmental 
- นวตักรรมแปลงน ้าเคนมใหเ้ปนนน ้าสะอาดดว้ย    แสงอาทิตย ์และใหแ้สงสว่างตอนกลางคืนในประเทศชิลี 
- รองเทา้ยอ่ยสลายไดจ้ากยสีตเ์หลือทิง้จากการท าคอมบูชะ (การเอาขยะมาหมกัเพื่อสลายขยะ)
- ญ่ีปุ่นพฒันาดาวเทียมจากไมค้ร้ังแรกเพ่ือหวงัลดขยะในอวกาศ
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Module 3 : 
Environmental Scanning
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เป็นกระบวนการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มเพื่อกวาดสัญญาณท่ีอาจส่งผลทั้งดา้นบวก
และลบ ครอบคลุมในทุกมิติ เรียกผลท่ีไดว้่า “เหตุการณ์” (Events) ซ่ึงเม่ือมีการสะสม
เหตุการณ์ไวม้ากก็จะท าให้เห็น Trend และสามารถอธิบายถึง Driving forces ท่ีอยู่
เบ้ืองหลงัได้

Horizontal Scanning
Issues Center Scanning
STEEP-M 



วตัถุประสงค ์

เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลที่ได้รับ (Fact) และเพิ่มเติมน าข้อมูลใหม่จากการถกแถลงในรูปแบบของ 
Pattern เปนน trends เพื่อหา Events ท่ีมีผลต่อการเกิดภาพอนาคต 

Activity : ถกแถลงในประเด็นของเหตุกำรณ์ส ำคญั (Events) เพิม่เติม
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Module 4 : 
Emerging Issues and Trends
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ขอ้มลูท่ีเป็น “Events” จดัเป็น Cluster ท่ีมีความคลา้ยกนั 
ท าใหเ้ห็น Pattern  และ Trends

Trend ทีจ่ะน ำมำวิเครำะห์หำแรงผลักดันเพื่อจัดท ำภำพ
อนำคต จะใช้เฉพำะ Trend ทีเ่ป็น Uncertainty ว่ำจะ
เกิดหรือไม่เกิดในอนำคต และไม่จ ำเป็นต้องเป็นเรือ่งไม่ดีเสมอ



วตัถุประสงค ์

เพ่ือรวบรวม Events ท่ีได ้และถกแถลงถึง trends ท่ีจะเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งกบั Focal question ท่ีก าหนด

Activity : ถกแถลง Emerging Issues and Trends
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Module 5 : 
Driving Forces
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Driving Forces (DF) : แรงผลกัดนัที่ท  าให้แนวโน้ม 
(Trend) ของเหตุการณ์ การขบัเคล่ือนไปในทิศทาง
ใดทิศทางหน่ึง อาจท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม 

หลกัส าคญั คือ หลัก PDCR



Activity : แยกกลุ่มถกแถลงในประเด็นของ Driving Forces (DF) 
ทีส่ ำคญั จำก Trends



World café
สภากาแซ หรือ World Café เปน นกิจกรรมหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดง

ความคิดเหนน และต่อยอดความรู้ ในเร่ืองท่ีกลุ่มก าหนดหัวขอ้มาพูดคุยกนัอย่างมีวตัถุประสงค์ ภายใตบ้รรยากาศ
ผอ่นคลาย และเปนนกนัเอง 

โดยการท า  World Café ซ่ึงสมาชิกท่ีร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ บางท่านอาจไม่เคยเจอกันมาก่อน ท าให้เกิด
ระยะห่างระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม จึงควรเร่ิมจากการสร้างบรรยากาศให้เปน นกลัยาณมิตร เปิดใจเรียนรู้ร่วมกัน 
ไม่มีผดิถูกในระหวา่งการท ากระบวนการกลุ่ม 



- หำ Common Driving Force (CDF) 

- จัดกลุ่ม Driving Forces (DF) ในแต่ละมติ ิแล้วจัดเรียงให้ครบตำม STEEP (M) 

ให้ Stakeholder พิจารณาและลงคะแนน (Vote) เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของ DF ทั้ง 35 ตวั โดยใช ้Google Form   ท าการ
พิจารณา 2 รอบ ดงัน้ี

รอบที่ 1 หำ High Uncertainty (HU) ดว้ยการพิจารณา DF ท่ีคาดวา่ เปนนปัจจยัท่ีมีความไม่แน่นอนใน
การเกิดมากท่ีสุด

รอบที่ 2 หำ High Impact (HI) ดว้ยการพิจารณา DF ท่ีคาดวา่ เปนนปัจจยัท่ีหากเกิดข้ึนแลว้จะมี
ผลกระทบมากท่ีสุด

เม่ือไดผ้ลการ Vote แลว้ น า DF แต่ละรอบมาจดัล าดบั โดยเลือก DF ท่ีมีค่า HU และ HI สูงท่ีสุด 15 อนัดบัแรกท่ีครอบคลุม
ทุกมิติของ STEEP จะไดต้าราง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี
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Module 6 : 
Scenario Matrix
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Scenario Matrix : เกิดจากการตดั
กนัของ Future event  ท่ีมาจากการ
พิจารณา Driving forces ท่ีมีค่า
High Uncertainty และ High 
Impact



กำรหำ FUTURE EVENT 
FUTURE EVENT เปนนการน า DF ท่ีใหค่้า HU+HI สูงสุด 6 ตวัแรกมาสร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคตที่

ปัจจุบนัไม่ไดเ้กิดข้ึน 

ระลึกเสมอว่ำ ต้องไม่เป็นเหตุกำรณ์ท่ีก ำลังเกิดขึน้ปัจจุบันหรือส่ิงที่เกิดขึน้แล้ว
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Driving Force Future Event 
  า    Vote 

(  ) 
% 

การเ ล  ย   ล สภาพ
สิ     ล้ ม /   าม

หลากหลาย า ช  ภาพ 

เกิ  ร  ุ  ติใหม  34 53.1% 
การเ ล  ย   ล ภ มิ ากาศ 26 40.6% 
การเปล่ียนแปลงระดับน้ าทะเล 1 35.9% 
เส ียรภาพความมั่นคงทางอาหาร 10 26.6% 
Biodiversity 4 20.3% 
การประกอบอาชีพบน านทรัพยากร 13 15.6% 
ภัย รรมชาติ 23 6.3% 
การจัดการขยะและคุ ภาพส่ิงแวดล้อม 17 1.6% 

ร ม 128  



Top DF by High Uncertainty Top DF by High Impact



- ท ำกำร Vote HU และ HI ที่เหลือ 15 อันดับ อีกอย่ำงละ 1 รอบ แล้วรวมค่ำคะแนน HU + HI ของ 
DF แต่ละตวัมำจัด เรียงล ำดบัจำกคะแนนรวมสูงสุดลงมำ ตำมตวัอย่ำง

DF ในวงกลมสีแดง คือ DF ท่ีใหค้่า HU+HI สูงสุด 6 ตวัแรก 



- DF ที่ให้ค่ำ HU+HI สูงสุด 6 ตวัแรก ที่จะน ำมำพจิำรณำหำ Future  Event
      Driving Force HU+HI

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental 
degradation) และความหลากหลายทางชีวภาพ

29

2. Pandemic 26

3. ความเหลื่อมล้ าทางสังคม / คอร์รัปชั่น 25

4. การพัฒนาการของเศรษ กิจโลก (Global economic disorder) 24

5. Generation Change 23

6. การพลิกผันทางดิจิตอล (Digital disruption) / Digital platform 20



- กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ในตำรำง U

(1) น ำ FUTURE EVENT ที่ได้จำกกำรพิจำรณำ DF แต่ละตัว มำท ำกำร Vote ทีละตัว เพื่อเลือกเหตุการณ์ 
(Event) ท่ีคาดว่า หากเกิดข้ึนจะส่งผลกระทบรุนแรงท่ีสุด 2 อนัดบั วิธีการ Vote อาจใช้การสร้าง Platform ใน 
Google form, Line vote, การใชก้ารลงคะแนนในกระดาษ และการยกมือลงคะแนน 

ตัวอย่าง



มิติด้ำนส่ิงแวดล้อม (Environment) DF ท่ีมีค่า HU+HI สูงสุด คือ การเปล่ียนแปลงสภาพส่ิงแวดลอ้ม / ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงสร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคตท่ีปัจจุบนัไม่ไดเ้กิดข้ึน หรือ Future Event ได้ 8 เหตุการณ์ที่
น ามา Vote ต่ออีกคร้ังหน่ึง ผลการ Vote ได ้2 เหตุการณ์ท่ีมีค่าคะแนนสูงสุด คือ เกิดโรคอุบติัใหม่ และ การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

Driving Force Future Event 
  า    

Vote (  ) 
% 

การเ ล  ย   ล สภาพ
สิ     ล้ ม /   าม

หลากหลาย า 
ช  ภาพ 

เกิ  ร  ุ  ติใหม  34 53.1% 
การเ ล  ย   ล ภ มิ ากาศ 26 40.6% 
การเปล่ียนแปลงระดับน้ าทะเล 1 35.9% 
เส ียรภาพความมั่นคงทางอาหาร 10 26.6% 
Biodiversity 4 20.3% 
การประกอบอาชีพบน านทรัพยากร 13 15.6% 
ภัย รรมชาติ 23 6.3% 
การจัดการขยะและคุ ภาพส่ิงแวดล้อม 17 1.6% 

ร ม 128  
 



มิติด้ำนเทคโนโลยี (Technology) DF ท่ีมีค่า HU+HI สูงสุด คือ ความพลิกผนัทางดิจิทลั / Digital platform ซ่ึง
สร้างภาพเหตุการณ์ในอนาคตท่ีปัจจุบนัไม่ไดเ้กิดข้ึน หรือ Future Event ได ้8 เหตุการณ์ที่น ามา Vote ต่ออีกคร้ังหน่ึง 
ผลการ Vote ได ้2 เหตุการณ์ท่ีมีค่าคะแนนสูงสุด คือ ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และ การกระจาย
Digital infrastructure

Driving Force Future Event 
  า    

Vote (  ) 
% 

  ามพลิก    า 
 ิ ิ  ล / Digital 

platform 

  ามสามาร ใ การ ข  ข  ข   ระเ ศ 26 40.6% 
การกระ าย Digital infrastructure 24 37.5% 
Digital literacy ในหม ่ประชากร 21 32.8% 
การป ิร ปการศึกษาของประเทศ 15 23.4% 
Cyber Virus Pandemic 12 18.8% 
ความเหล่ือมล้ าทางเศรษ กิจ 12 18.8% 
Hybrid warfare 12 18.8% 
การ ่ายเทวัฒน รรม 6 9.4% 

ร ม 128  
 



ด าเนินการในลกัษณะเดียวกนัน้ีกบั DF อีก 5 ตวัท่ีเหลือ คือ Pandemic , ความเหล่ือมล ้าทาง
สงัคม / คอรัปชัน่ , การพฒันาการของเศรษฐกิจโลก , Generation Change และ ความพลิกผนั
ทางดิจิทลั / Digital platform เพ่ือน า Future Event มาใส่ในตาราง U



(2) ตำรำง U 
เราใชต้าราง U ในการหาแกนส าหรับสร้างภาพอนาคต เพื่อน าไปสู่การสร้างภาพท่ีเกิดจาก DF ท่ีมีค่า HU & HI สูง มา

ตดักนับนแกน X,Y ซ่ึง DF ท่ีน ามาตดักนัจะตอ้งมาจากมิติท่ีต่างกนั จุดตดัท่ีควรน ามาพิจารณาเปนนแกน คือ จุดตดัที่แสดง
ถึงความไม่สัมพนัธ์ (No Correlation: N/C) ของตวัเหตุการณ์ (Event)

Future Events U 
1

U 
2

U 
3

U 
4

U 
5

U 
6

U 
7

U 
8

U 
9

U 
10

U 
11

U 1 ? N/C N/C N/C ? + N/C N/C ? N/C

U 2 ? + + + N/C + ? + ?

U 3 ? + + + N/C N/C N/C N/C

U 4 + + N/C + ? ? ?

U 5 + ? ? N/C + N/C

U 6 + + N/C ? ?

U 7 N/C N/C ? N/C

U 8 ? N/C N/C

U 9 N/C N/C

U 10 N/C

U 11

+ Positive Correlation N/C No Correlation

Negative Correlation ? Unclear Correlation



(3). จำกตวัอย่ำง เรำได้เหตุกำรณ์ (Event) ที่มำจำก DF ทั้ง 6 ตวั เพ่ือมำสร้ำงควำมสัมพนัธ์ในตำรำง U 
ได้ดงันี ้



ได้ภำพกำรตัดแกน X, Y จ ำนวน 6 คู่ คือ 

คู่ท่ี 1 (NC1)  = เกิดโรคอุบติัใหม่ X ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

คู่ท่ี 2 (NC2)  = การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ X การเปล่ียนแปลงค่านิยมทางสงัคม (Social Norm)

คู่ท่ี 3 (NC3)  = การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ X ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัหลกั

คู่ท่ี 4 (NC4)  = Health Service Disruption X การเปล่ียนแปลงค่านิยมทางสงัคม (Social Norm)

คู่ท่ี 5 (NC5)  = Health Service Disruption  X ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัหลกั

คู่ท่ี 6 (NC6)  = การเปล่ียนแปลงระเบียบโลกดา้นเศรษฐกิจ X ความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัหลกั



(4). กำรเลือกแกน
การเลือกแกนเกิดจาก การจบัคู่ Event ทั้ง 6 คู่ทีละคู่ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดภาพอนาคตจ านวน 4 ภาพ/คู่ รวมทั้งส้ิน 24

ภาพ จึงขอยกตวัอยา่ง ดงัน้ี 



คู่ที่ 1 (NC1)  = เกดิโรคอุบัตใิหม่  X ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
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ภำพอนำคต (Scenario) หมายถึง ภาพรวม
เหตุการณ์ในอนาคตท่ีเปน นจริงได้ (plausible) 
และเก่ียวขอ้งกับ Focal Question แต่ละภาพ
อาจจะเล่าถึงเหตุการณ์พึงประสงค์หรือไม่พึง
ประสงคก์นได ้แต่ตอ้งไม่ความขดัแยง้กนั



ภำพอนำคต (Scenario)
▪ เร่ืองเล่าเหตุการณ์ท่ีเปนนไปไดใ้นอนาคต ท าใหส้ามารถจินตนาการเปนนภาพในใจท่ีจดจ าง่าย

▪ ภาพอนาคต คือ เร่ืองท่ีเปนนจริงได ้(plausible) มิใช่ภาพท่ีน่าจะเปนน (expected) หรือท่ีควรจะเปนน 
(preferred) 

▪ อาจเปนนภาพพึงประสงค ์หรือ ไม่พึงประสงค์

▪ ภาพอนาคตเปนนการซกัซอ้มอนาคต เพ่ือเปล่ียนความไม่แน่นอน (uncertainties) จากการคุกคาม
เปนนขอ้ไดเ้ปรียบ

▪ ภาพอนาคตสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์ของแรงผลกัดนัต่างๆ ท่ีน าเราไปสู่อนาคต



ขั้นตอนกำรเขียนภำพอนำคต (Scenario Building)

1. ก าหนดขอบเขตของภาพอนาคตว่า จะเปน นการสร้างภาพอนาคตในระดบัโลก ภูมิภาค ประเทศ หรือ
องคก์ร และจะมองอนาคตในระยะก่ีปี หรือจะเจาะเฉพาะประเดนนใด

2. ระบุแนวโนม้ (Trends) ท่ีเปน นแรงผลกัดนั (Driving forces) ของประเดนนท่ีก าลงัพิจารณาอยูใ่นดา้นสังคม 
(Social) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economics) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และการเมือง 
(Politics) หรือ STEEP

3. ระบุความไม่แน่นอน (Uncertainties) ของปัจจยัหรือเหตุการณ์ท่ีไม่แน่ใจวา่จะเกิดหรือไม่เกิดในอนาคต 
อาจเปนนปัจจยัดา้นบวก หรือลบกนได้

4. ก าหนดประเดนนหลกั (Scenario logics) ของโครงเร่ืองภาพอนาคต

5. เขียนภาพอนาคตในลกัษณะเร่ืองเล่า (Narrative) เหตุการณ์ในอนาคต



6. จินตนาการเปนนส่ิงส าคญัในการเขียนภาพอนาคต

7. เช่ือมโยงภาพอนาคตกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยพิจารณาเหตุปัจจยัทุกอย่างไดค้รบถว้นภายใต้
ทรัพยากรจ ากดั เพ่ือขยายผลส่ิงท่ีพึงประสงค ์และป้องกนัส่ิงท่ีไม่พึงประสงคมิ์ใหเ้กิดข้ึน

8. หลกัการเขียนภาพท่ีส าคญั คือ ภาพอนาคต (Scenario) ตอ้งบรรยายภาพแบบสุดขั้ว (Extreme) ขาว 
หรือ ด า ไม่เอาแบบเทา ๆ  อธิบายได้ว่า ดีท่ีสุดจะเปน นอย่างไร  และแย่ท่ีสุดจะเปน นอย่างไรใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงภาพท่ีเขียนข้ึนน้ีอาจจะเกิดข้ึนจริง หรือไม่เกิดข้ึนเลยกนได้

9. Driving forces (DF) 1 ตวั อาจส่งกระทบหรือเช่ือมโยงกนัไดห้ลายมิติ (Complexity) 

10.แรงผลกัดนั (Driving forces) แมไ้ม่ไดถู้กน าเขา้มาพิจารณาในตาราง U เม่ือมีการเขียนภาพอนาคต กน
ยงัจ าเปนนตอ้งน ามาพิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัภาพหลกัท่ีเกิดจาก DF ท่ีน ามาตดัเปน นแกน X 
และ Y ดว้ยเสมอ



ตวัอยา่ง สามารถน ามาใส่ในแต่ละ Quadrant และเขียนเปนน Scenario Stories ได ้ดงัน้ี

Q 1: ประเทศเต่ำถุย
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ม่ มี
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันและประสบ
ปัญหำกับกำรรับมือ
โรคระบำดที่เกิดขึน้

Q 2 : ชีวติดี ขีโ้รค
ประเทศไทยมี
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน แต่ประสบ
ปัญหำกับกำรรับมือ
โรคระบำดที่เกิดขึน้

Q 3: Smart Doctor
ประเทศไทยมี
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน และสำมำรถ
รับมือโรคระบำดที่
เกิดขึน้

Q 4: หมอหลังเขำ
ประเทศไทยไม่มี
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน แต่สำมำรถ
รับมือโรคระบำดที่
เกิดขึน้

4



ตัวอย่ำง
Q 4: หมอหลงัเขำ

ประเทศไทยเปน นประเทศท่ีมีความมัน่คงทางสาธารณสุข สามารถรับมือโรคระบาด (Pandemic) ไดอ้ยา่งดียิง่พึ่งตนเองและสามารถให้ความช่วยเหลือประเทศอ่ืนได ้แต่
ขาดการพฒันาดา้นนวตักรรม เปน นเพียงผูใ้ชม้ากกว่าผูพ้ฒันา ภาครัฐมีปัญหา Corruption ไม่ส่งเสริมการคิดและพฒันาเทคโนโลยี ขาดความเช่ือมัน่จากประชาชน ฐานะของไทยยงัอยู่
ในระดบัประเทศท่ีไม่พฒันา ตอ้งพึ่งพาวคัซีนจากต่างชาติ รูปแบบของธุรกิจไทยเปล่ียนเปน นธุรกิจทางดา้นสาธารณสุขท่ีเนน้ Health care การแพทยแ์ผนไทย และการเปน นศูนยก์ลาง
ทางดา้นสาธารณสุขใหภู้มิภาค อุตสาหกรรมยงัเปน นแบบดั้งเดิม ไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ีจึงไม่สามารถเปล่ียนประเทศไปสู่Digital ได ้ประเทศไม่หลุดจากกบัดกั
ประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง ยงัคงรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาขยะ การบริหารจดัการท่ีดิน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบูรณาการเทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม
ท่ียงัมีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีลา้หลงั การเมืองขาดเสถียรภาพและความต่อเน่ือง ส่งผลต่อการเปน นผูน้  าดา้นเทคโนโลยี ในภูมิภาคมีความอ่อนแอในการป้องกนัขอ้มูลดา้นไซเบอร์ มี
ค่าใชจ่้ายในการใชเ้ทคโนโลยป้ีองกนัขอ้มูลดา้นสาธารณสุข 

ประเดน็ยุทธศำสตร์

• การสร้างประเทศใหเ้ปน น Digital 

• กาเสริมสร้างเสถียรภาพทางการศึกษาไทย
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➢ Strategic Option จดัท าขึ้นเพือ่คน้หาประเดนนยทุธศาสตร์ที่ไดจ้ากโอกาส (O: opportunity) และภยัคุกคาม (T: Threat) ของภาพอนาคตทั้ง 4 ภาพ

➢ ประเดนนยทุธศาสตร์ที่ไดจ้ากประเดนนที่เปน นโอกาส (O) จะกลายเปน นประเดนนยทุธศาสตร์ที่ใชเ้พือ่ตอบภาพที่ตอ้งการจะเปน นในอนาคต 

➢ ประเดนนที่เปน นภยัคุกคาม (T) จะเปน นประเดนนยทุธศาสตร์ที่ใชเ้พือ่ตอบภาพที่ไม่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคต



ตัวอย่ำง



จาก Scenario Stories ท่ีเปนนตวัอยา่งใน Module 11 เราสามารถน ามาวเิคราะห์เพื่อ



Q1:  ระเ ศเต า ุย

ฉำกทัศน์ O
ประเด็นยศ. 

ที่ต้องกำรให้เป็น (shape)
T

ประเด็นยศ.

ภำพที่ไม่ต้องกำรให้เกิด
Q1:

ประเทศเต่ำถุย

ล้ำหลังทำงเทคโนโลยี 
ประชำชนสุขภำพไม่ดี

- ประชำชนมีควำม
กระตือรือร้นด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยี 

- มีกำรพฒันำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีให้
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืน

- กลุ่มธุรกิจด้ำนกำรแพทย์ 
แบบ premium 

- กลุ่มธุรกิจให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยี

- สนับสนุนกำรสร้ำง 
smart city 

- สร้ำงควำมเช่ือมั่นและ
ควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำตเิชิงประจกัษ์

- ควำมเส่ือมถอยทำง
สำธำรณสุข

- ประเทศไม่มีควำมพร้อม
ด้ำนกำรแข่งขันด้ำน
เทคโนโลยี

- กำรเรียกร้องสิทธิ

- ควำมเหล่ือมล ้ำทำงสังคม 
ด้ำนสำธำรณสุข

- สภำพเศรษฐกิจประเทศ
ตกต ำ่- เกิดสมองไหล   

- ประเทศไทยเป็น medical 
hub ระดับ advanced

- กำรเป็นรัฐสวสัดิกำร
ด้ำนสำธำรณสุข

- ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มุ่งสู่กำรสร้ำงนวตักรรม



ฉำกทศัน์ O
ประเดน็ยศ. 

ทีต้่องกำรให้เป็น (shape)
T

ประเดน็ยศ.

ภำพทีไ่ม่ต้องกำรให้เกดิ
Q3:

Smart Doctor

- ส่ิงแวดล้อมที่
ปรำศจำกมลพษิและ
พลงังำนสะอำด

- กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติ

- Good Governance 

- ประเทศไทยเป็นประเทศ
สีเขยีว (Green nation) 

- กำรปลกูฝังค่ำนิยมหลกั
ของชำติ



สรุปประเด็นยุทธศำสตร์ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยที่ต้องเผชิญใน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

ประเดน็ยุทธศำสตร์ มติหิลกั

1. สร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมรักในสถำบันหลักของชำตเิชิงประจกัษ์ 

2. ระบบรัฐสวสัดิกำรด้ำนกำรศึกษำ สู่ทรัพยำกรมนุษย์ของชำต ิมิตใิหม่ (New skills) 

3. กำรเป็นรัฐสวสัดิกำรด้ำนสำธำรณสุข 

S
1. สนับสนุนกำรสร้ำง smart city 

2. กำรเป็นชำตผู้ิน ำด้ำน AI ในภูมิภำค 

3. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งสู่กำรสร้ำงนวตักรรม 
T

1. ส่งเสริมและสร้ำงกำรแพทย์ทำงเลือก เช่ือมโยงอำหำรไทย กำรท่องเที่ยว (Wellness) ให้เป็น

มำตรฐำนสำกล 

2. ประเทศไทยเป็น medical hub ระดับ advanced 

Eco
1. ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green nation) En
1. กำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักของชำต ิ

2. กำรสร้ำงนวตักรรมด้ำนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีบนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพยีง 
P
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ประเด็นยุทธศำสตร์ - ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ (People)

20 ปี:  (พ.ศ.2580)
-องคก์รชุมชนและภาคประชาสงัคมมีส่วนรวมในการบริหารทรัพยากรท่ีมีส่วนร่วมในบริหารนโยบาย/
กระจายอ านาจของทอ้งถ่ิน
- คนรุ่นใหม่สามารถเติบโตอยา่งมีคุณภาพในการเป็นผูน้  าใหก้บัประเทศ
-ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในการพฒันาประเทศ บนพ้ืนฐานการสร้างความรู้ การพฒันาคน 
และการเขา้ถึงเทคโนโลยี



“
ประเด็นยุทธศำสตร์ – ด้ำนกระบวนกำร (Process)

20 ปี:  (พ.ศ.2580)
- มีธรรมาภิบาลบนหลกัการการมีส่วนร่วม
-ประเทศไทยเป็นผูน้ าดา้น green tech เป็นผูส้ร้างมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มโลก เป็น trend setter ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
-มีการก าหนดนโยบายสาธารณะ กฎหมาย และสวสัดิการท่ีครอบคลุมทุกมิติในการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มุ่งสู่ 
Carbon Neutrality สร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงทรัพยากรและเทคโนโลย ีเพ่ือลดความเหล่ือมล ้า ขจดั
ความยากจน และปกป้องความมัน่คงทางอาหาร



“
ประเด็นยุทธศำสตร์ – ด้ำนเทคโนโลยี (Technology)

20 ปี:  (พ.ศ.2580)
-มีเทคโนโลยท่ีีสามารถสนบัสนุน/เอ้ือใหชุ้มชน ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ มีโอกาสในการสร้างรายไดแ้ละ
เศรษฐกิจ โดยไม่ตอ้งพ่ึงพิงธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อมกบัมีกฎกติกาท่ีเป็นธรรม
- ประเทศไทยจะเป็น Technology Hub ของภูมิภาคอาเซียน
- รัฐก าหนดวาระแห่งชาติดา้นการเกษตรดิจิทลัโดยสนบัสนุนเงินทุน ภาษี และเทคโนโลยใีหก้บัเกษตรกร 
ภาคเอกชน และประชาสงัคม ปรับระบบเกษตร analog เป็น digital agriculture และ Technology ท่ีเก่ียวขอ้ง
อ่ืน ๆ



“
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Module 8: 
Back casting



“การพยากรณ์ยอ้นหลงั 
(Backcasting)”  คือ การตรวจสอบ
แบบยอ้นกระบวนการเพ่ือการ
ประเมินเส้นทางจากภาพอนาคต ดว้ย
การกลบัมายงัสถานการณ์ปัจจุบนั



“
ประเด็นยุทธศำสตร์ - ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ (People)

10 ปี: (พ.ศ.2574)
-มีกฎหมาย กติกาและกลไกท่ีส่งผลใหชุ้มชนและภาคประชาสงัคมมีความ
เขม้แขนง
-องคก์รชุมชนและภาคประชาสงัคมมีความเขม้แขนง ตรวจสอบและมีส่วนร่วม
ในการพฒันานโยบายสาธารณะ
-พฒันาช่องทางการส่ือสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
-สร้างและบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เขา้สู่โครงสร้างในการ
บริหารจดัการการพฒันาประเทศทางดา้นต่าง ๆ

5 ปี: (พ.ศ.2565 - 70)
-สร้างชุมชนที่เขม้แขนง มีหลกัสูตรและมาตรการสร้าง Active Citizen ในการ
พฒันาประชาชน
- คนรุ่นใหม่เขา้มามีส่วนร่วมเปน นคณะกรรมการในการก าหนดนบโยายดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม
-สร้างความรู้และความเขม้แขนงในการพฒันาคน เพือ่รองรับการเขา้ถึง
เทคโนโลยใีหม่
-มีระบบการสร้างภาวะผูน้ าในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัชุมชน จงัหวดั ระดบัชาติ



“
ประเด็นยุทธศำสตร์ – ด้ำนกระบวนกำร (Process)

10 ปี: (พ.ศ.2574)
-ความต่อเน่ืองในความเขม้แขนงของการกระจายอ านาจ 
-ประเทศไทยสามารถสร้าง green innovation เองไดเ้องเปน นส่วนใหญ่ และเร่ิม
มีช่ือเสียงดา้นมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเร่ิมหมดไป ไทยมี
บทลงโทษที่รุนแรงมากส าหรับบริษทั บริษทัที่ผลิตมลพษิเยอะเร่ิมยา้ยฐาน
การผลิตออกจากประเทศไทย
-ก าหนดนโยบาย กฎหมาย และรัฐสวสัดิการ เพือ่ลดความเหล่ือมล ้า ขจดัความ
ยากจน และปกป้องความมัน่คงทางอาหาร และความมัน่คงทางพลงังาน

5 ปี: (พ.ศ.2565 - 70)
- สร้างความความเช่ือมัน่ใหก้บักลุ่มทุนที่จะมาลงทุนดา้น Green Technology
-เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนและรัฐออกนโนบายที่เอ้ือต่อการมุ่งสู่ 
Carbon Neutrality สร้างความเปน นธรรมในการเขา้ถึงทรัพยากรและเทคโนโลย ี
พร้อมปรับเปล่ียนโครงสร้างสู่การผลิตและการใชพ้ลงังานใหม่
- มีการทบทวนและปรับแก ้กม. เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้สรนจสมบูรณ์



“
ประเด็นยุทธศำสตร์ – ด้ำนเทคโนโลยี (Technology)

10 ปี: (พ.ศ.2574)
- มีศูนยบ์่มเพาะ/สนบัสนุนการเรียนรู้ที่มีศกัยภาพดา้นเทคโนโลยแีก่
ผูป้ระกอบการรายเลนก/วสิาหกิจชุมชน 
โดยการสนบัสนุนขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
-ออกนโยบายและมาตรการในการวางโครงสร้างในการต่อยอดและพฒันา
นวตักรรม และการสร้าง Innovation และเปน นเจา้ของเทคโนโลยี

5 ปี: (พ.ศ.2565 - 70)
- มีระเบียบท่ีเอ้ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจดัตั้งศูนยบ่์มเพาะและพฒันา
ศกัยภาพในการพฒันาเทคโนโลยี
-ออกนโยบายและมาตรการส่งเสริมมาตรการจูงใจและการวจิยัและพฒันา 
เพือ่ที่จะพฒันาผลิตภณัฑห์รือ Innovation
-รัฐสนบัสนุนอยา่งเขม้ขน้ดว้ยแรงจูงใจและการลงทุนเบื้องตน้ใหก้บัคนรุ่น
ใหม่และ Startup กลบัไปพฒันาดา้นการเกษตรดว้ย เทคโนโลยท่ีีคนรุ่นใหม่
เช่ียวชาญ



Focal Question “ความท้าทายความมัน่คงใหมท่ี่ประเทศไทยต้องเผชิญในปี พ.ศ.๒๕๘๐

Happy Nation 

Happy Thailand



Focal Question “ความท้าทายความมัน่คงใหม่ท่ีประเทศไทยต้องเผชิญในปี พ.ศ.๒๕๘๐

Happy Nation 

Happy Thailand
(มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน และมีความสุข)

1. พัฒนำควำมเป็นผู้น ำ 
(Leadership development ) 
ของคนรุ่นใหม่เพ่ือร่วมสร้ำง

สังคมแห่งควำมสุข 
(Happiness Oriented)

2. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส ำนึก
ด้ำนกำรพัฒนำอยำงยัง่ยืน 

(Sustainable Development)

3. กำรกระจำยอ ำนำจบริหำร
และนโยบำย (Decentralization) 
สู่องค์ท้องถิ่นและภำคประชำชน

เพื่อสร้ำงกลไกภำคทีี่ร่วม
กำรพัฒนำระดับพื้นที่

4. เป็นผู้น ำในภูมิภำคด้ำนกำรสร้ำงผลิตภำพ 
อย่ำงยั่งยืน (Sustainable Productivity) 

ทำงเศรษฐกิจที่มีกำรถ่วงดุลอย่ำงเหมำะสม
กับด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม

5. เป็นศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศในเอเชีย
ทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีและรูปแบบ
กำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำร

ด้ำน Digital Farming/ Future food 
บนพื้นฐำน Fair relationship



ยทุธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง
ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข

ยทุธศำสตร์ชำติจำก Workshop

Happy Nation Happy Thailand 
(มั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยืน และมีควำมสุข)

1. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมัน่คงกบัอำเซียนและนำนำชำต ิ
รวมถึงองค์กรภำครัฐและทีม่ใิช่ภำครัฐ

1. พฒันำควำมเป็นผู้น ำ (Leadership development ) 

ของคนรุ่นใหม่เพ่ือร่วมสร้ำงสังคมแห่งควำมสุข (Happiness Oriented)

2. กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำทีม่ผีลกระทบต่อควำมมัน่คง 2. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรพฒันำอยำงยัง่ยืน (Sustainable Development)

3. กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 3. กำรกระจำยอ ำนำจบริหำรและนโยบำย (Decentralization) สู่องค์ท้องถิ่นและภำคประชำชนเพ่ือสร้ำง
กลไกภำคทีีร่่วมกำรพฒันำระดับพ้ืนที่

4. กำรพฒันำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภยัคุกคำมทีป่ระทบต่อควำม
มัน่คงของชำติ

4. เป็นผู้น ำในภูมภิำคด้ำนกำรสร้ำงผลติภำพ อย่ำงยัง่ยืน (Sustainable Productivity) ทำงเศรษฐกจิ
ทีม่กีำรถ่วงดุลอย่ำงเหมำะสมกบัด้ำนสังคมและส่ิงแวดล้อม

5. กำรพฒันำกลไกในกำรบริหำรจัดกำรควำมมัน่คงแบบองค์ร่วม 5. เป็นศูนย์แห่งควำมเป็นเลศิในเอเชียทำงกำรพฒันำเทคโนโลยแีละรูปแบบกำรผลติสินค้ำเกษตรและอำหำรด้ำน 
Digital Farming/ Future food บนพ้ืนฐำน Fair relationship



Predetermined Issues Foresight

Strategic Options Strategic Options

Focal question & time line

Back casting

Past Future time

▪ เกดิต่อเน่ือง
▪ เกดิแน่
▪ แนวโน้ม

มีอะไรบ้ำง
จัดตำม Priority ของมิติที่ต้องกำร

แปลงเป็น Strategic Options 
จำก Foresight ในมิติที่ต้องกำร

Future proof/ 

Strategic testing

Present 2566-2570

3.3 ผลกำรวิเครำะห์ประเด็นทำงยุทธศำสตร์ (เพิม่เติม)



ผลกำรวิเครำะห์ประเด็นทำงยุทธศำสตร์ 

Predetermined Issues Foresight
1. พัฒนำขีดควำมสำมำรถรองรับปัญหำควำมมั่นคงแบบใหม่ ที่เกิดจำกกำร

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
2. กำรสร้ำงและปลูกฝังควำมภำคภูมิใจของชำติและสร้ำงผู้น ำรุ่นใหม่เพ่ือกำร

พัฒนำอย่ำงยัง่ยืน
3. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมมั่นคงเพ่ือรองรับ Deep Tech
4. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนไซเบอร์บนพื้นฐำนกำรพึง่พำตนเอง และ

กำรสร้ำงควำมพร้อมรองรับต่อสงครำมรูปแบบใหม่  (Hybrid/Gray 
Zone)

5. กำรวำงบทบำทด้ำนควำมมั่นคงของประเทศท่ำมกลำงควำมขัดแย้งบน
ผลประโยชน์ของชำติมหำอ ำนำจ

6. กำรสร้ำงโอกำสทีเ่หมำะสมกับบริบทของภูมิสังคมในกำรแก้ปัญหำทำง
กำรเมืองใน 3 จชต. ที่น ำไปสู่กำรลดใช้ควำมรุนแรง

7. เสริมสร้ำงศักยภำพเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรทหำรของชำติอย่ำงยัง่ยืนในทกุ
มิติ

8. กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรผลกระทบด้ำนควำมมั่นคง
ที่ได้รับจำก COVID-19

1. สร้ำงชุมชนที่เข้มแข็ง มีหลักสูตรและมำตรกำรสร้ำง Active Citizen ใน
กำรพัฒนำประชำชน

2. คนรุ่นใหม่เข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนบโยำยด้ำน
ส่ิงแวดล้อม

3. สร้ำงควำมรู้และควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำคน เพ่ือรองรับกำรเข้ำถึง
เทคโนโลยีใหม่

4. มีระบบกำรสร้ำงภำวะผู้น ำในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชุมชน จังหวัด 
ระดับชำติ

5. มีระเบียบที่เอื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจัดต้ังศูนย์บ่มเพำะและ
พัฒนำศักยภำพในกำรพฒันำเทคโนโลยี

1. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถงึ
องค์กรภำครัฐที่ไม่ใช่ภำครัฐ 

2. กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ  
3. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง  
4. กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภยัคุกคำมที่กระทบต่อควำม

มั่นคงของชำติ  
5. กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม

ยศ.ชาตดิา้นความม ัน่คง 



“
Q & A


