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คำ�นำ�

สถานการณโ์ลกในปจัจบุนัมกีารเปล่ียนแปลงและผันผวนอยา่งรวดเรว็ 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุม ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

และไม่อาจคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วน้ัน 

ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายมิติ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี โดยสัญญาณเหล่านี้แสดงให้เห็นเว่าเรากำาลัง

อยูใ่นโลกของ VUCA World ซึง่เป็นความท้าทายและจะตอ้งทำาความเขา้ใจ สามารถ

เตรียมการและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ เห็นถึงความสำาคัญของ 

การเปล่ียนแปลงโลกอย่างผันผวน ดังน้ัน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ จึงได้จัดตั้ง คณะทำางาน SSC Future Team ขึ้น เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ 

(Events) ในปจัจบัุนและตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในอนาคตทีย่ากตอ่การคาดการณ์

และความไม่แน่นอน (Uncertainty) ท่ีอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น เพื่อเตรียม 

ความพร้อมและรับมือกับภัยคุกคามและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ 

หนว่ยงานดา้นความมัน่คงและเปน็คลงัสมองของกองทพัไทย ได้เห็นถงึความสำาคญั

ดังกล่าว จึงได้จัดทำาเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี “Thailand Security Trends and 

Driving Forces” ทั้งนี้ โดยได้รวบรวมข้อมูลแนวโน้มหรือทิศทางของเหตุการณ์ 

(Trends) และแรงผลัก (Driving Forces) ที่ทำาให้แนวโน้มของเหตุการณ์ ตามมิติ

ของ STEEP-M ท่ีสำาคัญ ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้นำาไปประยุกต์ใช้ 

และสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศต่อไป 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กันยายน 2564
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1ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ส่วนที่ 1
บทนำ�

1.1 คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน มีลักษณะผันผวน 

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ซ่ึงทำาให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ ท่ีไม่อาจ

คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยสัญญาณเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า 

เรากำาลังอยู่ในโลกของ VUCA World ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น  

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นความท้าทาย

ของผู้นำาองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องทำาความเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลง 

เพือ่ใหส้ามารถนำาพาองค์กรใหส้ามารถรบัมอืกับสภาวะการเปลีย่นแปลงในปจัจบุนั

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คำาว่า VUCA ถูกใช้ครั้งแรกใน U.S. Army War College ซึ่งได้ใช้คำานี้

เพ่ืออธิบายสถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วยความผันผวน ยากจะคาดเดา มีความซับซ้อนสูง  

และคลุมเครือเกินกว่าจะอธิบายได้ โดยมีการนำามาใช้อธิบายสถานการณ์หลังจาก

เหตุการณ์สงครามเยน็ในปี ค.ศ. 1991 ตอ่เนือ่งมาจนถงึชว่งทีม่สีงครามอัฟกานสิถาน

และอิรัก และในเวลาต่อมาจึงแพร่หลายมากขึ้นในวงการอื่น ๆ  โดยเฉพาะในวงการ

ธุรกิจ1 เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

 ความผันผวนยุค VUCA World ทำาให้เราทราบว่า การบริหารงานหรือ

วางกลยุทธ์แบบตั้งรับ (Reactive) อาจไม่สามารถพัฒนาหรือสร้างความเข้มแข็ง 

ใหกั้บประเทศหรอืองคก์รไดเ้พยีงพอหากเปรยีบเทียบกบัการวางกลยทุธแ์บบเชงิรกุ 

(Proactive) เนื่องจากโลกในปัจจุบันเป็นโลกที่ต้องเผชิญกับความผันผวน 
1  “VUCA ในโลกการทำางานสมัยใหม่ :  เทคนิครับมือความไม่แน่นอนสำาหรับผู้นำายุคใหม่”. 17 ก.ค. 
64 สืบค้นจาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/vuca-for-leader-in-future-
work-03032021/ 



Thailand Security Trends and Driving Forces 20212

(Volatility) ความไมแ่นน่อน (Uncertainty) ความสลบัซับซ้อน (Complexity) และ

ความคลุมเครือ (Ambiguity) โดยความหมายของ “VUCA World” มีรายละเอียด

ดังนี้2

 

 

แผนภ�พที่ 1 แสดงคว�มหม�ยของ VUCA World

ซึ่งในงานด้านยุทธศาสตร์น้ัน ความผันผวน (Volatility) ความสลับ 

ซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) เป็นสถานการณ์ 

ที่นักวิเคราะห์ทราบดีว่ากำาลังเกิดข้ึนหรือได้เกิดขึ้นแล้ว เพียงแต่ไม่ทราบทิศทาง 

และความรุนแรงด้วยเพราะยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน จึงสามารถหากลยุทธ์ในการ

บรหิารจดัการไดแ้ตใ่นสว่นของ “ความไมแ่นน่อน” (Uncertainty) เป็นสถานการณ์

ที่ยากจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดข้ึนหรือไม่ หรือหากเกิดขึ้นแล้วจะมีทิศทางอย่างไร 

แต่หากเกิดข้ึนก็จะสร้างความเปล่ียนแปลงหรือมีผลให้ยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ไม่เป็นไปตาม

เปา้หมายทีว่างไว ้ด้วยเหตนุี ้ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและจดัทำาภาพอนาคต

ด้านยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

จึงให้ความสำาคัญในการศึกษาและรวบรวมสถานการณ์ต่าง ๆ ตามมิติ STEEP-M 

2 “ความผันผวนยุค VUCA World หลังยุค Covid-19”. 17 ก.ค.64. สืบค้นจาก http://www.ncad.
navy.mi.th/
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เพ่ือให้ได้แนวโน้ม (Trends) และปัจจัยท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน (Driving Forces) ท่ีมีค่า 

ความไมแ่นน่อน (Uncertainty) สงู ซึง่จะเป็นสารตัง้ตน้ในการสรา้งภาพอนาคตด้วย

กระบวนการ Foresight ต่อไป

  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงาน

ดา้นความมัน่คงและคลงัสมองของกองทพัไทย จงึได้จัดทำาเอกสารศกึษาเฉพาะกรณ ี

(Case Study) เร่ือง “Thailand Security Trend and Driving Forces 2021” ข้ึน

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ในการวิเคราะห์ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 

ความมั่นคงของประเทศไทยต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

 เพ่ือรวบรวมแนวโน้ม (Trends) และปัจจัยท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน (Driving Forces) 

ปงีบประมาณ 2564 ซึง่มีนยัสำาคญัตอ่การสร้างภาพอนาคตด้วยกระบวนการ 

Foresight ของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ต่อไป 

1.3 นิย�มศัพท์
 Trends หมายถึง แนวโน้มหรือทิศทางของเหตุการณ์ (Events) ท่ีมีการเก็บ

รวบรวมเป็นข้อมูลไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่นำามาจัดเป็นกลุ่มของ

เหตุการณ์ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่เกิดขึ้นในต่างพ้ืนที่กัน ก็จะ

เป็น Trends ที่ให้ความหมายได้ครอบคลุมพื้นที่ของการวิเคราะห์มากกว่า

เหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ใดเพียงพื้นที่เดียว

 Driving Forces หมายถงึ แรงผลกัท่ีทำาใหแ้นวโนม้ (Trends) ของเหตกุารณ์

ขับเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซ่ึงอาจทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการพิจารณา Driving Forces มีหลักสำาคัญ 

ที่ควรระลึกไว้เสมอ เรียกว่า หลัก PDCR หมายถึง เหตุการณ์ หรือ  

แรงผลักดันนั้น มีความเป็นไปได้ น่าเชื่อถือ มีความผิดแผก แตกต่างกัน  

มีความท้าทาย และมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน
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1.4 ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ
 ให้ทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน (Uncertainty)  

เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการกำาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ 

สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจำากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
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ส่วนที่ 2
กระบวนก�รรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�ภ�พอน�คต

ในส่วนที่ 2 เป็นการอธิบายถึงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการ 

คาดการณแ์นวโนม้ของสถานการณท่ี์นา่จะเกดิขึน้ในอนาคต ซ่ึงต่อจากนีไ้ปจะเรียก

แทนว่า “Trends” ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลาย Trends ขึ้นอยู่กับการจัดกลุ่ม (Cluster) 

ก่อนจะนำา Trends ที่ได้มาวิเคราะห์หาแรงผลัก ที่ทำาให้เกิด Trends เหล่านั้นขึ้น 

ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนด้วยคำาว่า “Driving Forces” โดย Trends ที่เกิดขึ้นในมิติใด

มิติหนึ่ง อาจมี Driving Forces ที่มาจากต่างมิติ หรือหลายมิติรวมกันก็ได้

กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำาเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 

“Thailand Security Trends and Driving Forces 2021” ครั้งนี้ ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ ดำาเนินการโดยการจัดตั้ง “คณะทำางาน SSC Future Team”  

จากบุคลากรสายงานวิชาการในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ทำาหน้าที่รวบรวมและ 

วเิคราะห์เหตกุารณท์ีม่นียัสำาคญัมาจดักลุม่หมวดหมูเ่หตกุารณเ์ปน็ Trends และหา 

Driving Forces ท่ีมีความสำาคัญและมีผลในการเกิดภาพอนาคต ประกอบกับ 

การไดร้บัคำาแนะนำาเพิม่เตมิจากคณะทีป่รกึษาด้านวชิาการศนูยศ์กึษายทุธศาสตรฯ์ 

ในการเติมเต็มประเด็นหรือสถานการณ์ที่ขาดไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ

สมบรูณ์มากทีส่ดุในการนำาไปจดัทำาภาพอนาคตด้วยกระบวนการ Foresight ดังนัน้

ก่อนที่จะเข้าสู่ข้ันตอนของกระบวนการรวบรวมข้อมูล จึงขออธิบายถึงความหมาย

และความสำาคัญของการจัดทำาภาพอนาคตด้วยกระบวนการ Foresight ซึ่งเป็น 

เป้าหมายปลายทางท่ีสำาคัญท่ีสุด เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับ

ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นเสมือนกระดุมเม็ดที่ 1 ถ้าเรา 

ติดกระดุมเม็ดแรกถูก (ได้ข้อมูลที่ดี) การติดกระดุมเม็ดต่อไป (ขั้นตอนต่อไป)  

ก็จะถูกต้องไปด้วย
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2.1 ก�รจัดทำ�ภ�พอน�คตด้วยกระบวนก�ร Foresight

 กระบวนการ Foresight คือ การวิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบาย 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือเพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์3

  การจัดทำาภาพอนาคตโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 

มุ่งแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ หรือความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึน

กับเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ในอนาคตด้วยการเตรียมทางเลือกท่ีเหมาะสม  

โดยกระบวนการจัดทำาภาพอนาคตเปรียบได้กับการทำา Strategic Thinking  

ซ่ึงผลลัพธ์สุดท้ายท่ีจะได้จากกระบวนการจัดทำาภาพอนาคต คือ ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

หรือ Strategic Option ซึ่งจะเป็นทางเลือกสำาหรับผู้บริหาร องค์การ กองทัพ  

หรือประเทศในการตัดสินใจที่อยู่ภายใต้ Possible Scenarios 

แผนภ�พที่ 2 แสดงกรวยอน�คต ( Future Cone)

ในสว่นของความสำาคญัในการจดัทำาภาพอนาคต อธบิายไดด้ว้ยภาพกรวย

อนาคตที่ซ้อนกันอยู่ 5 อัน ทั้ง 5 อันมีจุดกำาเนิดร่วมกัน คือ “จุดเวลาปัจจุบัน”  

ปลายกรวยที่เคลื่อนออกไปข้างหน้า คือ ระยะเวลาที่ยิ่งไกลจาก “จุดเวลาปัจจุบัน” 

3 เครือ่งมอืการมองอนาคต (Foresight Tools) สถาบนัการมองอนาคตนวตักรรม. สำานกังานนวตักรรม
แห่งชาติ. 2562
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มากเท่าไร ก็ย่ิงส่งผลต่อขีดความสามารถในการคาดการณ์ภาพอนาคตที่ลดลง  

จะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ระยะสั้น 3 - 5 ปี มักเป็นแผนที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมาก

นัก เพราะข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีนำามาจัดทำาแผนเป็นข้อมูลท่ีจะมีโอกาสเกิดขึ้น

อย่างแน่นอน ขณะท่ียุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ   

ก็จะยิ่งเลือนรางและคาดการณ์ได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้ยุทธศาสตร์ระยะ  

10 - 20 ปี จึงจำาเป็นต้องนำากระบวนการ Foresight มาเป็นเครื่องมือในการจัดทำา

ยุทธศาสตร์ จากภาพ จุดศูนย์กลางปากกรวย คือ Projected Future เป็นอนาคต

ที่องค์กรคาดการณ์/เป้าหมายท่ีต้ังไว้ กรวยสีฟ้� เป็นพื้นท่ีของความเป็นไปได้ 

แบบ Probable ที่เกิดจากการรวบรวมเหตุการณ์ (Events) ที่เกิดขึ้นบ่อยกระทั่ง

กลายเป็น Trends ท่ีชัดเจนว่าจะเกิดข้ึนอย่างแน่นอนในระยะ 20 ปี กรวยสีเท�เข้ม  

เป็นพ้ืนท่ีของความเป็นไปได้แบบ Plausible ท่ีในระยะ 20 ปีข้างหน้าอาจมีองค์ความรู้ 

(Knowledge) ที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในเวลานั้นเกิดขึ้น  

กรวยสีเขียว เป็นกรวยท่ีอยู่ระหว่างกรวยสีฟ้ากับกรวยสีเทา เป็นกรวยท่ีเบน/เอียงออก

จาก Projected Future แต่ยังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีรับได้แบบ Preferable ซ่ึงการเบนน้ี 

อาจเกิดจากแรงผลัก (Driving Forces) ที่มาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ว่า

จะเกิด กรวยสีเท�อ่อน เป็นพ้ืนท่ีของความเป็นไปได้แบบ Possible ท่ีอาจมีองค์ความรู้

ในอนาคต (Future Knowledge) ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในเวลานั้นเกิดขึ้น  

แต่องค์ความรู้และ Trends ในพื้นที่นี้จะกว้าง ได้ภาพอนาคตที่ไม่ชัดเจนเท่ากรวย 

ที่เล็กกว่า และสุดท้าย คือ กรวยสีแดง พื้นที่ของความเป็นไปไม่ได้ (Impossible) 

เนื่องจากมีรัศมีปากกรวยกว้างมากท่ีสุด จึงอยู่ห่างจาก Projected Future มาก 

ทำาให้มีข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีสนับสนุนการวาดภาพอนาคตน้อยมากจนขาด 

ความชัดเจน
 

 กล่�วโดยสรุป ภาพกรวยอนาคต คือ การแสดงระยะเวลาท่ีย่ิงยาวนานออกไป

เท่าไร ปากกรวยก็จะยิ่งกว้างมากข้ึน ทำาให้การคาดการณ์และมองภาพอนาคต 

ทำาได้ยากมากขึ้น สิ่งท่ีจะควบคุมให้ปากกรวยแคบลงจนใกล้เคียง Projected 
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Future ก็คือ การรวบรวมข้อมูลที่ดี เพื่อให้ได้ Trends และ Driving Forces  

ที่มีประสิทธิภาพในการพิจารณาว่า จะคงกลยุทธ์ในการดำาเนินการต่อไปอย่างไร  

หรือจำาเป็นต้องสร้างกลยุทธใหม่ในการป้องกันหรือเสริมสร้างหรือไม่ และอย่างไร

แผนภ�พท่ี 3 แสดงกระบวนการ Anticipatory Organization Advance 

Strategic Planning 

จากภาพ Anticipatory Organization Advance Strategic Planning 

Process แสดงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงขององค์กรโดยการคาดการณ์

ดว้ย Foresight ซึง่เป็นภาพรวมตัง้แต่ข้ันตอนท่ี 1 ของการจดัทำาภาพอนาคต กระทัง่

ได้มาซึ่งภาพอนาคตขององค์กรตามช่วงเวลาที่กำาหนดไว้ใน Focal Question  

หากเปรียบเทียบกระบวนการ Anticipatory Organization Advance 

Strategic Planning Process กับกระบวนการประกอบอาหาร ขั้นตอนการหา 

Trends และ Driving Forces กจ็ดัเป็นขัน้ตอนในชว่งเร่ิมตน้ทีต่อ้งมกีารสรรหาและ

คัดเลือกวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ เพ่ือนำามาเข้าสู่ ข้ันตอน 

การประกอบเป็นอาหาร ย่ิงได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมาก มีข้ันตอนการปรุงท่ีดีเท่าไร อาหาร

ที่ออกมาก็จะมีรสชาติดีและยังคงคุณค่าของสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

มากเทา่น้ัน ขอ้มูลหรอืเหตกุารณ์ (Events) ท่ีเราเลอืกมาเปน็วตัถดุบิในการวเิคราะห์

หา Trends และ Driving Forces ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งผ่านการคัดสรรและคัดเลือก
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จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเท่าไร ข้อมูลนั้นก็จะเป็น Good Event ท่ีนำาไปสู่ 

การได้ Trends และ Driving Forces ที่ช่วยให้การจัดทำาภาพอนาคตระยะยาว 

มภีาพหตุการณ์ในอนาคตท่ีใกล้เคียงกับสางท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนหรือคาดเคล่ือนน้อยท่ีสุด 

การรวบรวมขอ้มลูเปน็สว่นหนึง่ของการจดัทำาภาพอนาคต ซึง่ในสว่นของ

กระบวนการรวบรวมขอ้มลูเพือ่จดัทำาภาพอนาคต ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร์ฯ ไดท้ำาการ

ศึกษาทฤษฎี องค์ความรู้ในการจัดทำาภาพอนาคต เพ่ือประยุกต์วิธีการให้มี 

ความเหมาะสมกับการนำาข้อมูลมาใช้ในมิติด้านความม่ันคงมากท่ีสุด โดยกระบวนการ 

มีดังนี้

2.2 กระบวนก�รรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้การดำาเนินการมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) คณะทำางาน SSC Future Team แบ่งมอบหมายความรับผิดชอบ 

ในด้านเน้ือหาให้กับนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ตามหลักการ S-T-E-E-P-M ท่ีครอบคลุม

เหตุการณ์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

(2) ข่าวหรือเหตุการณ์จากคณะทำางาน SSC Future Team จะถูก 

นำาเสนอในการประชุม Future Team สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม

ความยั่งยืนของสถานการณ์

(3) คณะทำางาน SSC Future Team จะรว่มกนัพจิารณาคดัแยกเหตกุารณ ์

(Events) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ Good Events กับ Poor Events  

ซึ่ง Good Events กับ Poor Events มีความหมาย ดังนี้

	Good Events คือ กลุ่มของสถานการณ์/เหตุการณ์ที่มีความถี่ 

ของการเกิดบ่อย ในห้วงเวลาท่ีใกล้เคียงกัน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และเกิดข้ึน 

ในหลากหลายพื้นที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงที่ใดที่เดียว 

	Poor Events คือ กลุ่มของสถานการณ์/เหตุการณ์ที่มีความถี่ 

ของการเกิดน้อย เกิดข้ึนนาน ๆ คร้ังในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน เกิดข้ึนเพียงบางพ้ืนท่ีจนไม่

สามารถใช้เป็นตัวแทนของภูมิภาค ประเทศ หรือโลกได้ 
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(4) หา Trend โดยนำา Good events ที่รวบรวมได้มาตลอดระยะเวลา  

3 เดือน ได้มาจัดกลุ่ม Cluster เพื่อพิจารณาหา Trend ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

(5) หา Driving Forces โดยคณะทำางาน SSC Future Team ทำาการวิเคราะห์

หา Driving Force ท่ีเป็นปัจจัยหรือแรงขับที่ทำาให้เกิด Trends แต่ละเรื่อง 

โดยไม่ต้องแยกตาม S-T-E-E-P-M 

(6) คณะผู้บังคับบัญชา คณะท่ีปรึกษาด้านวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ 

นายทหาร และคณะทำางาน SSC Future Team รวมกันตรวจสอบ Trends และ 

Driving Forces ที่ได้ พร้อมทั้งปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ได้ Trends และ 

Driving Forces ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(7) สรปุผลการวเิคราะห ์Trends และ Driving Forces ในรูปแบบเอกสาร

ศึกษาเฉพาะกรณี

ขอบเขตของข้อมูล
คณะทำางาน SSC Future Team มีนำาหลักการ S-T-E-E-P-M มาเป็นเกณฑ์

ในการรวบรวมเหตุการณ์ (Events) โดยแยกเป็นเหตุการณ์ในมิติสังคม  

มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง และมิติความมั่นคง  

ซ่ึงท้ัง 6 มิติ คือ เหตุการณ์ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศท่ีจะทำาให้เห็นแนวโน้ม/ 

ความเป็นไปไดข้องเหตกุารณท์ีค่าดวา่จะเปน็บรบิทของประเทศหรือสังคมในอนาคต 

ในด้านแหล่งข้อมูลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล/เหตุการณ์ 

คณะทำางาน SSC Future Team ทำาการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (7 เดือน) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์

รายวนั หนงัสือพมิพร์ายสปัดาห ์เอกสารทางวิชาการ งานวจิยั ฐานขอ้มลูดา้นวชิาการ 

(Big Data) การกำาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำาคัญของประเทศไทย ประเทศ

มหาอำานาจ มตจิากทีป่ระชมุของการรวมกลุม่ประเทศตา่งในมติติา่ง ๆ  เชน่ องคก์าร

สหประชาชาติ อาเซียน ทั้งในรูปแบบของเอกสารตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกต่าง ๆ
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2.3 กรอบก�รศึกษ�

 กระบวนการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการ 

Anticipatory Organization Advance Strategic Planning Process สามารถ

ตัดออกมาเป็นภาพย่อยเพื่ออธิบายได้ ดังนี้

แผนภ�พที่ 4 แสดงกระบวนก�รรวบรวมข้อมูล

จากแผนภาพที่ 4 อธิบายได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การทำา Environmental Scanning เป็นขั้นตอนแรก

ของกระบวนการ Strategic Intelligence Scanning  หมายถึง การตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมใน 2 ลักษณะ คือ Horizontal Scanning และ Issues Center 
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Scanning ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะมีความสำาคัญมาก โดยความแตกต่างของวิธีการจะช่วย

ทำาให้เราได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ไปใช้ในการสร้างภาพอนาคตต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ในรูปแบบของเหตุการณ์ (Events) 

จะถูกนำามาพิจารณาหาสัญญาณ (Signal) ที่น่าสนใจ และจัดเป็นกลุ่มเหตุการณ์ 

(Cluster) ทีมี่ความคล้ายคลงึกนั ซึง่กระบวนการพจิารณาเช่นนี ้เมือ่ถกูกระทำาซำา้ ๆ  

กันจะทำาให้ผู้วิเคราะห์สามารถมองเห็นเป็นรูปแบบ (Pattern) มากยิ่งขึ้น

ขัน้ตอนที ่3 เป็นการนำารปูแบบ (Pattern) ของเหตกุารณ์ทีค่ล้ายคลงึกนั 

และเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมาวิเคราะห์จะทำาให้เห็นแนวโน้ม (Trends)  

ของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ขั้นตอนที่ 4 การหา Driving Forces (DF) ซึ่งหมายถึง แรงผลักดัน 

ท่ีทำาให้แนวโน้ม (Trends) ของเหตุการณ์ขับเคล่ือนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงอาจ 

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม กระบวนการนี้จึงให้ “ผลลัพธ์” 

ที่มีความสำาคัญต่อการสร้างภาพอนาคตในขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างยิ่ง



13ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ส่วนที่ 3
แนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) 

และแรงผลัก (Driving Forces)

 คณะทำางาน SSC Future Team ได้ทำาการพิจารณาหา Trends และ 

Driving Forces โดยผ่านการรวบรวมข่าวและเหตุการณ์เป็นระยะเวลา 7 เดือน  

เพื่อคัดเลือกเหตุการณ์ (Events) ที่มีลักษณะเป็น Good events และมีแนวโน้ม 

ที่จะส่งผลต่อการสร้างภาพอนาคตด้านความมั่นคงของประเทศไทย โดยแยกออก

เป็นกลุ่มตามมิติของ STEEP-M ซึ่ง Events ที่สรุปเป็นภาพรวมในแต่ละกลุ่มมิตินั้น

คัดเลือกจากข้อมูลของ SSC Future Team ท่ีถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล 

ด้านความมั่นคงของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Database Information 

System: SDIS) และนำามาเสนอเป็น ตัวอย่างของ Events เพียงบางส่วน เพ่ือเช่ือมโยง 

ไปยัง Trends และ Driving Forces ที่มีอิทธิพลต่อภาพอนาคตในมิตินั้น ๆ 

3.1 มิติสังคม (Social)
 3.1.1 สรุปภ�พรวมสถ�นก�รณ์/ เหตุก�รณ์สำ�คัญ

 ● New Normal วิถีชีวิตใหม่ที่ทำาให้พฤติกรรมของคนและโครงสร้าง

สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) การระบาด

ของเชื้อ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้รูปแบบการดำาเนินชีวิตและพฤติกรรมของ

มนุษยชาติเปล่ียนไปกลายเป็น New Normal (2) ประเทศไทย การปิดกิจการร้านค้า 

ส่งผลให้ปริมาณคนตกงานมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปัญหา

สุขภาพจิตที่ขยายวงกว้างทั้งในเรื่องความเครียด ภาวะซึมเศร้า และอัตรา 

การฆ่าตัวตาย (3) ปริมาณผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ท่ีสูงข้ึนเป็น New High 

สวนทางกับปริมาณของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีจำากัด การด้ินรนหาจุดตรวจ 

และโควตาวัคซีนของประชาชน การสร้าง Fake NEWS ทำาให้เกิดความสับสนในข้อมูล
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เกี่ยวกับ Vaccine หลายด้าน เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ การแจกจ่ายให้กลุ่มต่าง ๆ  

การหลอกขายควิวคัซนีทางเลอืก เป็นตน้ การเรยีกรอ้งของกลุม่ตา่ง ๆ  ตอ่การบรหิาร

จัดการสถานการณ ์COVID-19 ของรฐับาล ทีถ่กูนำามาเปน็เหตผุลของการเดนิขบวน

ประท้วงและก่อความวุ่นวายรายวันในปัจจุบัน ในต่างประเทศ จากการระบาดของ 

COVID-19 ทำาให้เยอรมนีลดชั่วโมงการทำางานลงเป็นประวัติการณ์ในปี ค.ศ. 2020 

ส่งผลต่อรายได้และผลผลิต การเกิดการสร้างกระแสความเกลียดชังต่อชาวเอเชีย 

ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอีกหลายประเทศในยุโรปด้วยการกล่าวหาว่าเป็นต้น

เหตุของการแพร่กระจาย COVID-19 เกิดการ Bully การทำาร้ายร่างกาย ที่บางราย

ถึงแก่ชีวิตน้ัน ทำาให้เกิดการโต้ตอบของชาวเอเชียในสหรัฐฯ ที่รวมพลังเรียกร้อง 

ความยตุธิรรมตอ่ต้านอาชญากรรมเกลยีดชงั (Hate Crime) และไมย่อมตกเปน็เหยือ่

ความเกลียดชัง ด้วยการแสดงวัฒนธรรมหันหลังใส่ (Cancel Culture) และการซ้ือปืน

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียในสหรัฐฯเพ่ิมข้ึนเกือบ 

150% ส่งผลให้ชาวเอเชียหันมาพกปืนกันมากข้ึน ปัญหาน้ีทำาให้สหรัฐฯ ต้ังเป้าเพ่ิมทักษะ

ทางสังคมและอารมณ์ของประชาชนเป็น 25% ในทศวรรษหน้า เมื่อเทียบกับ

สถานการณ์ก่อนการระบาดที่คาดไว้ที่ 18% เป็นต้น

 ● Aged Society โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) จำานวน

ของประชากรโลกเพิ่มขึ้น โดยเป็นประชากรหญิงมากกว่าชาย (2) ประเทศไทยและ

หลายประเทศทั่วโลกอยู่ใน Aged Society ที่มีปริมาณผู้สูงอายุมากกว่าประชากร

เกิดใหม่และวัยทำางาน (3) การเป็นสงัคมไรบุ้ตร (4) กองทนุ กบข. และประกนัสงัคม

จะหยุดจ่ายเงินผู้สูงอายุ (5) ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าประกันสังคมผู้สูงอายุเป็น 2 เท่า 

เพือ่ลดภาระของลกูหลาน  (6) ความขดัแยง้และเหน็ความต่างทางความคดิระหว่าง

คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ (Generation Gap) โดยเฉพาะในด้านระบบการเมือง  

การปกครองประเทศ (7) ยโุรปสนบัสนนุใหส้มาชกิ EU ดำาเนนิโครงการ EU4 Health 

2021-27 ซึง่เปน็การสรา้งระบบสขุภาพทีย่ัง่ยนื เพ่ือสรา้งประชากรทีม่สุีขภาพดีขึน้

ในอนาคต (8) แนวโนม้ตลาด telehealth ทัว่โลกกค็าดวา่จะสงูถงึ 559.52 พันล้าน

ดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ. 2027 ซึ่งปัจจุบันสหรัฐฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ
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ด้วย telehealth สูงถึง 250 พันล้านดอลลาร์ (9) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

เพื่อพัฒนาเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้มีสุขภาพดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคมากขึ้น และ 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อเพิ่มประชากรโลกในอนาคต เป็นต้น

 ● Post COVID-19 โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) ในช่วง 

6 เดือนที่ผ่านมา กระแสความเหลื่อมลำ้าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  

เป็นประเดน็สำาคญัทีข่ยายตวัมากขึน้ในสงัคมไทย โดยเฉพาะในด้านการศกึษา ข้อมลู

ข่าวสาร และการเข้าถึงการรักษาในช่วงการระบาดของ covid 19 (2) การชดเชย

เยียวยารายได้ให้กลุ่มเปราะบางในสังคม  (3) การเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียม

รูปแบบใหม่โดยใช้สังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร (4) การรับรู้

ข่าวสารคนละด้าน/คนละข้ัวทำาให้ประชาชนเสียผลประโยชน์/พลาดโอกาส  

(5) ญ่ีปุน่ติดตัง้เครือ่งจำาหน่ายชดุตรวจ COVID-19 แบบหยอดเหรยีญในกรงุโตเกยีว 

เพือ่สนบัสนนุให้ประชาชนเข้าถงึการตรวจมากขึน้ และ (6) ในต่างประเทศ ช่วงการระบาด

ของเชื้อ COVID-19 ทำาให้รายได้ของประชากรลดลงอย่างมาก เป็นต้น 

 ●  Generation Z  โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น  

(1) การคาดการณ์ว่ารายได้รวมเฉล่ียของคนรุ่น Millennium และ Gen Z ในทุกภูมิภาค 

ยกเว้น เอเชียแปซิฟิกและยุโรปตะวันออก จะกลับมาอยู่ในระดับปกติก่อนปี  

ค.ศ. 2023 (2) สหภาพยุโรปวางแผนฟื้นฟูขนาดใหญ่ “Next Generation EU” 

สำาหรับปี ค.ศ. 2021-2027 โดยเป็นการวางรากฐานของยุโรปที่ทันสมัยและยั่งยืน

มากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างครอบคลุมและความเป็นธรรม 

ทางสังคม ซ่ึงสมาชิกหลายประเทศมีการตอบรับ เช่น โปรตุเกสได้ตอบรับการดำาเนินการ

ตามแผนฟื้นฟูของสหภาพยุโรป กรอบงานการเงิน และเสาหลักสิทธิทางสังคม 

แหง่ยโุรป (3) เบลเยีย่ม ออกแพคเกจ Next Generation EU และบทบญัญตัท่ีิแกไ้ข

สำาหรับการดำาเนินการภายนอกในงบประมาณ EU 2021-27 โดยจะให้ความสำาคัญ

กับการเสริมสร้างระบบสาธารณะโดยเฉพาะด้านสุขภาพ การศึกษา อาหาร และ

การคุ้มครองทางสังคมต่อประชากรในอนาคต (4) ยุควัยรุ่น “เบิกเนตร” กับ

ปรากฏการณ์หนังสือประวัติศาสตร์ฟีเวอร์ (5) เยาวชนไทยอ่อนภาษาอังกฤษ 4 ปี
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ต่อเนื่อง (6) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้และสังคมตามความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี และ (7) การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังแนวคิดทางศาสนา 
การเมือง สร้างความคิดท่ีแตกต่าง มีทัศนคติเชิงลบต่อกองทัพและสถาบันหลัก 
ของชาติ เป็นต้น
 ● คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น  
(1) ประเทศไทยและหลายประเทศเปิดกว้างและยอมรับกระแส LGBTQ มากขึ้น 
(2) กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกล้าที่จะเปิดตัวต่อสังคมมากขึ้น (3) กระแส
ต่อต้านจาก “วาติกัน” ท่ีประกาศจะไม่ให้พระประกอบพิธีแต่งงานให้คู่สมรส 
เพศเดียวกัน รวมท้ังผู้นำาอนุรักษ์นิยมในคริสตจักรเมธอดิสท์ได้เตรียมก่อต้ังนิกายใหม่  
โดยมีหลักคำาสอนที่จะไม่ยอมรับการแต่งงานของคนที่มีเพศเดียวกัน (4) บทบาท
ของผู้หญิงในสังคมมากขึ้น (5) รัสเซียยกเลิกอาชีพที่สตรีห้ามทำาหลายร้อยตำาแหน่ง 
ยุติการกีดกันทางเพศ (6) “จังหวัดมิเอะ” ผ่านกฎหมายห้ามเปิดเผยอัตลักษณ์ 
ทางเพศของผู้อ่ืน หากเจ้าตัวไม่ยินยอมเป็นจังหวัดแรกในญ่ีปุ่น (7) “จังหวัดนางาซากิ” 
คณะกรรมการการศึกษากำาลังเตรียมแก้กฎ “นักเรียนหญิงต้องใส่ชุดชั้นในสีขาว” 
หลังพบมีโรงเรียนกว่าครึ่งยังใช้กฎดังกล่าว เป็นต้น
 ● กระแส Green life โดยมาจากเหตุการณ์สำาคญัต่าง ๆ เช่น (1) การให้
ความสำาคัญกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เป็นกระแสรักษ์โลกในแวดวงต่าง ๆ  
(2) การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ลดปรมิาณขยะพลาสตกิ ลดการใช้นำา้มนั ลดการผลติ CO

2
 

และนำาพลงังานทางเลอืกมาใช้มากข้ึน  (3) ใน ค.ศ. 2026 World Bank จะให้ความสำาคญั
กับ 5 ประเด็นสำาคัญในแอฟริกา ได้แก่ ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานสะอาด  
เมืองสีเขียว ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 
อย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื  (4) อินเดยีคาดการณ์ว่าจะมกีารจัดต้ังโรงงานผลิตก๊าซชวีภาพ
แบบบีบอัดจำานวน 5,000 แห่งภายในปี ค.ศ. 2024 โดยมีเป้าหมายการผลิต  
15 ล้านตนั ซึง่เอือ้โอกาสในการจ้างงานใหม่ ๆ เพ่ิมรายได้ของเกษตรกร และส่งเสรมิ
เศรษฐกิจในชนบท (5) Mc Donald’s ตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภค 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยเปิดตวั “Mc Plant” รองรับกลุม่ผู้งดการบรโิภคเนือ้สัตว์ และ 
(6) รฐับาลจนี ออกโครงการจานสะอาด เพือ่ปรบัพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
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ให้เหลือเศษอาหารจากการรับประทานแต่ละมื้อให้น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ 
ขยะสดในชมุชน เป็นต้น
 ● ก�รเคลื่อนย้�ยประช�กร โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น  
(1) การเข้ามาอยู่อาศัยและทำาธุรกิจของกลุ่มคนจีนในประเทศไทยมากขึ้น เช่น  
การ Take over สถาบันการศึกษา การเป็น Nominee ในธุรกิจ และการถือครอง
ที่ดินและที่พักอาศัย ซึ่งเกิดเป็นชุมชนคนจีนส่งผลต่อการกลืนวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวิถีของคนจีนมากขึ้น  
(2) ช่วงการ Lock down ครั้งที่ 2 แรงงานย้ายคืนถิ่นกลับภูมิลำาเนาขนานใหญ่ 
ทั่วประเทศ สะท้อนจากจำานวนประชากรทั้งย้ายเข้าสุทธิและย้ายออกสุทธิ ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2563 รวมกัน 2.0 ล้านคน สูงกว่าค่าเฉล่ียของช่วงหลัง
ปี พ.ศ. 2563 กว่า 2 แสนคน/ เดือน (3) ธนาคารโลกระบุ ประเทศไทยเป็นหนึ่ง 
ในประเทศกลุ่มอาเซียน ที่แรงงานข้ามชาดินิยมเข้าทำางานมากสุด ชี้อุปสรรคใหญ่
ตดัโอกาสยา้ยงานเปน็เรือ่งของกฎหมาย นโยบายไมย่ดืหยุน่ เปดิชอ่งขบวนการใตด้นิ 
(4) จำานวนประชากรของฮ่องกงลดลงอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก
ชาวฮ่องกงพากนัยา้ยถิน่ฐาน หลงัจากรฐับาลบงัคบัใช้กฎหมายความมัน่คงแหง่ชาติ 
ซึ่งนำาไปสู่ความขัดแย้งและการประท้วงต่อต้านอย่างต่อเนื่องในฮ่องกง เป็นต้น
 ● สังคม Online โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) เด็กถูกละเมิด
รูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ยิ่งในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล พบปัญหาเด็กถูกละเมิด 
บนโลกไซเบอร์ถึงปีละเป็นล้านราย เด็กตกเป็นเหยื่อจำานวนมาก ทั้งถูกแบล็กเมล์ 
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ มีกลุ่มลับ มีการส่งต่อภาพโป๊ (2) มติที่ประชุม ก.ตร.
อนุมัติหลักการจัดตั้งกองบัญชาการตำารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยี (3) กรมควบคุมโรค ยืนยัน ไม่มีเรียก “เก็บค่าใช้จ่าย” ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” 
อย่าหลงเชื่อ SMS หลอกให้ลงทะเบียน กรณีดังกล่าวเป็น Fake News (4) นายก
กำาชับ 4 หน่วยงานเร่งดำาเนินคดีคนโพสต์หม่ินสถาบัน สร้าง Fake News ขณะ 
ปอท. รับลูก หลังถูกดีอีเอสจี้ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ขีดเส้น นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ 
(เพนกวิน) และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) หากไม่ยื่นชี้แจงข้อกล่าวหา 

พร้อมส่งสำานวนให้อัยการทันที เป็นต้น
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3.1.2 ต�ร�งแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติสังคม

มิติสังคม (Social)
Events Pattern Trends

- การระบาดของเชื้อ COVID-19 ท่ีส่งผลให้ 

รูปแบบการดำาเนินชีวิตและพฤติกรรมของ

มนุษยชาติเปลี่ยนไป

- การปิดกิจการร้านค้าในประเทศไทย ทำาให้

ปริมาณคนตกงานมากข้ึน มีปัญหาสุขภาพจิต 

และอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น

- ป ริ ม าณผู้ ติ ด เชื้ อ และผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ าก 

COVID-19 ทีส่งูขึน้ สวนทางกบัปรมิาณของ

บุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำากัด 

- การด้ินรนหาจุดตรวจและโควตาวัคซีนของ

ประชาชน 

- การสร้าง Fake NEWS ทำาใหเ้กดิความสับสน

ในข้อมูลเก่ียวกับ Vaccine หลายด้าน 

- การเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ ต่อการบริหาร

จัดการสถานการณ์ COVID-19 ของรัฐบาล 

- การระบาดของ COVID-19 ทำาให้เยอรมนี

ลดชัว่โมงการทำางานลง สง่ผลตอ่รายไดแ้ละ

ผลผลิต 

- การส ร้ า งกระแสความ เกลี ยด ชั ง ต่อ 

ชาวเอเชีย ด้วยการกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุ

ของการแพร่กระจาย COVID-19 

- การโตต้อบของชาวเอเชยีในสหรฐัฯ ดว้ยการ

แสดงวัฒนธรรมหันหลังใส่  (Cancel 

Culture) และพกปืนกันมากขึ้น 

- ชีวิตวิถีใหม่

- การแพร่ระบาด

ของโรคอุบัติใหม่

- ความมั่นคงและ

เชื่อมั่นระบบ

สาธารณสุข

- การพัฒนาระบบ

และบริการทาง

สาธารณสุข

New 

Normal
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มิติสังคม (Social)
Events Pattern Trends

- จำานวนของประชากรโลกเพิ่มข้ึน โดยเป็น

ประชากรหญิงมากกว่าชาย

- Aged Society ทำาให้ทั่วโลกมีปริมาณ 

ผู้สูงอายุมากกว่าประชากรวัยอื่น ๆ

- หลายประเทศกลายเป็นสังคมไร้บุตร 

- กองทุน กบข. และประกันสังคมจะหยุดจ่ายเงิน

ผู้สูงอายุ

- ญี่ปุ่นเตรียมข้ึนค่าประกันสังคมผู้สูงอายุ 

เป็น 2 เท่าเพื่อลดภาระของลูกหลาน 

- ความขดัแยง้และเหน็ความตา่งทางความคดิ

ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ 

- ยุโรปสนับสนุนให้สมาชิก EU ดำาเนิน

โครงการ EU4 Health 2021-27 

- แนวโน้มตลาด telehealth ทั่วโลกจะสูงถึง 

559.52 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ. 

2027 

- การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนา 

เผา่พนัธุใ์หม้สีขุภาพแขง็แรง มภีมูคิุม้กนัโรค

มากขึ้น 

- การพัฒนาวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์  

เพื่อเพิ่มประชากรโลกในอนาคต 

- การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้าง

ประชากร

- สังคมผู้สูงอายุ

- Generation Gap

- การเป็นสังคม

เมือง 

- การอพยพย้ายเข้า

สู่เมือง

- ความอ่อนแอ 

ทางอารมณ์/ 

สุขภาพจิตยำ่าแย่

Aged 

Society
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มิติสังคม (Social)
Events Pattern Trends

- ความเหลื่อมลำ้ า เ น่ืองจากสถานการณ์ 

COVID-19 โดยเฉพาะด้านการศึกษา

- ข่าวสาร และสาธารณสุข

- การชดเชย-เยยีวยารายได้ให้กลุม่เปราะบาง

ในสังคม  

- การเรียกร ้องสิทธิและความเท ่าเทียม 

ผ่านสังคมออนไลน์

- การรับรู้ข่าวสารคนละด้านทำาให้ประชาชน

เสียผลประโยชน์/

- ญี่ ปุ ่ นติ ดตั้ ง เครื่ อ งจำ าหน ่ าย ชุดตรวจ  

COVID-19 แบบหยอดเหรียญ 

- การระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำาให้รายได้

ของประชากรลดลงอย่างมาก

- คนตกงาน

- ผลกระทบจาก 

COVID-19

- ความอ่อนแอทาง

อารมณ์/สุขภาพ

จิตยำ่าแย่

- การค้ามนุษย์/

แรงงานข้ามชาติ/

หลบหนีเข้าเมือง

Post 

COVID-19
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มิติสังคม (Social)
Events Pattern Trends

- รายได้เฉลี่ยของคนรุ่น Millennium และ 

Gen Z จะอยูใ่นระดบัปกตกิอ่นป ีค.ศ. 2023

- สหภาพยุโรปวางแผนฟื้นฟูขนาดใหญ่ 

“Next Generation EU” สำาหรับปี ค.ศ. 

2021-2027 เพื่อวางรากฐานของยุโรป 

ที่ทันสมัยและยั่งยืน 

- เบลเยี่ยม ออกแพคเกจ Next Generation 

EU สำ าห รับการดำ า เนินการภายนอก 

ในงบประมาณ EU 2021-27 

- ยุควัยรุ่น “เบิกเนตร” กับปรากฏการณ์

หนังสือประวัติศาสตร์ฟีเวอร์ 

- เยาวชนไทยอ่อนภาษาอังกฤษ 4 ปีต่อเนื่อง

- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้และ

สังคมตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

- การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝัง

แนวคิดและทัศนคติเชิงลบต่อสถาบันหลัก

ของชาติ

- ความขัดแย้งทาง

ความคิด

- การบ่อนทำาลาย

สถาบันพระมหา

กษัตริย์

- ความขัดแย้งด้าน

ศาสนา/เชื้อชาติ

Generation 

Z
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มิติสังคม (Social)
Events Pattern Trends

- ประเทศไทยและหลายประเทศเปิดกว้าง

และยอมรับกระแส LGBTQ มากขึ้น

- กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกล้าท่ีจะ

เปิดตัวต่อสังคมมากขึ้น 

- กระแสต่อต้านจาก “วาติกัน” ไม่ให้พระ

ประกอบพิธีแต่งงานให้คู่สมรสเพศเดียวกัน 

- บทบาทของผู้หญิงในสังคมมากขึ้น 

- รัสเซียยกเลิกอาชีพที่สตรีห้ามทำาหลายร้อย

ตำาแหน่ง ยุติการกีดกันทางเพศ 

- “จังหวัดมิเอะ” ห้ามเปิดเผยอัตลักษณ์ 

ทางเพศของผู้อื่น หากเจ้าตัวไม่ยินยอม

- “จังหวัดนางาซากิ” แก้กฎ “นักเรียนหญิง

ต้องใส่ชุดชั้นในสีขาว” 

- การเคารพสิทธิ์ใน

การแสดงออกทาง

เพศของบุคคล

- ความหลากหลาย

ด้านทัศนคติและ

รสนิยมทางเพศ

- ศาสนากับการ

ยอมรับความ

หลากหลายทาง

เพศ

- การปรับแก้

กฎหมายให้เหมาะ

สมกับการ

เปลี่ยนแปลงใน

สังคม

คว�มหล�ก

หล�ย

ท�งเพศ
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มิติสังคม (Social)
Events Pattern Trends

- การให้ความสำาคัญกับสภาพแวดล้อมความ

เป็นอยู่เป็นกระแสรักษ์โลกในแวดวงต่าง ๆ

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

และใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น  

- ปี ค.ศ. 2026 World Bank จะให้ความ

สำาคญักบั 5 ความมัน่คงดา้นอาหาร พลงังาน

สะอาด เมืองสีเขียว ด้านส่ิงแวดล้อม และ

ภูมิอากาศในแอฟริกา

- อินเดียจะมีการจัดตั้ งโรงงานผลิตก๊าซ

ชีวภาพแบบบีบอัดจำานวน 5,000 แห่ง 

ภายในปี ค.ศ. 2024 

- Mc Donald’s เปดิตวั “Mc Plant” รองรบั

กลุ่มผู้งดการบริโภคเนื้อสัตว์ 

- รัฐบาลจีน ออกโครงการจานสะอาด  

เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เหลือเศษ

อาหารน้อยที่สุด

- ความมั่นคงทาง

อาหาร กับ 

Climate Change

- กระแสการบริโภค

เน้นสุขภาพ

- แหล่งอาหาร 

ทางเลือก

- กระแส 

รักสุขภาพ

กระแส 

Green life

- การเข้ามาของกลุ่มคนจีนในประเทศไทย  

ส่งผลต่อวัฒนธรรม และรูปแบบการใช้ชีวิต

- ช่วงการ Lock down ครั้งที่ 2 แรงงานย้าย

คนืถ่ินกลบัภูมลิำาเนาสงูกว่าค่าเฉลีย่ช่วงหลงั

ปี พ.ศ. 2563 กว่า 2 แสนคน/เดือน 

- ธนาคารโลกระบุ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

ประเทศอาเซียน ท่ีแรงงานข้ามชาติท่ีนิยม

เข้าทำางานมากสุด 

- จำานวนประชากรของฮ่องกงลดลงอย่างมาก

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หลังรัฐบาลบังคับ

ใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ 

- การเข ้ามาอาศัย

ของคนจีนมากขึ้น

- แรงงานย้ายคืนถิ่น

กลับภูมิลำาเนาหลัง 

COVID-19 ระบาด

- แรงงานข้ามชาติ 

ในอาเซียน

- การย ้ายถิ่นฐาน

เนื่องจากความไม่

สงบในประเทศ

ก�รเคล่ือนย้�ย

ประช�กร
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มิติสังคม (Social)
Events Pattern Trends

- เด็กถูกละเมิดรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ยิ่งใน

ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลปีละเป็นล้านราย 

- มติที่ประชุม ก.ตร.อนุมัติหลักการจัดตั้ง

กองบัญชาการตำารวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

- กรมควบคุมโรค ยืนยัน ไม่มีเรียก “เก็บค่า

ใช้จ่าย” ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” อย่าหลงเชื่อ 

Fake News 

- นายกกำาชับ 4 หน่วยงานเร่งดำาเนินคดี 

คนโพสต์หมิ่นสถาบัน สร้าง Fake News 

- อาชญากรรมข้ามชาติ 

ทางเทคโนโลยี

- การพนัน Online 

- Fake News/  

การบิดเบือนข้อมูล

- สังคมออนไลน์/ 

Social Media

- การสร้างรายได้/ 

อาชีพด้วย

เทคโนโลยีใหม่

สังคม 

Online

ต�ร�งที่ 1 แสดงแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติสังคม

3.1.3 ต�ร�งแรงผลัก (Driving Forces) มิติสังคม

มิติสังคม (Social)

Trends Driving Forces

New Normal - โรคระบาด

- โรคอุบัติใหม่

- Climate Change 

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

- การแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์และ AI

- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Aged Society - จำานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น
- สังคมผู้สูงวัย
- โครงสร้างประชากร
- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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มิติสังคม (Social)

Trends Driving Forces

Post 

COVID-19

- คอรัปชั่น

- ความเหลื่อมลำ้าทางสังคม

- หลักสูตรและโครงสร้างทางการศึกษา

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

Generation Z - Generation Change

- ความไว้วางใจสถาบันหลักของชาติ

- ค่านิยมของคนในชาติ

- แนวคิดสุดโต่งทางศาสนา

- ความแตกแยกในสังคม (Fragmented Society)

คว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศ

- การเติบโตของชนชั้นกลาง

- การเหยียดสีผิว/เชื้อชาติ

- ความแน่นแฟ้นทางสังคม (Social Cohesion)

- สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ

- การศึกษาดีขึ้น 

กระแส 

Green life

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- Climate Change

ก�รเคลื่อนย้�ย

ประช�กร

- โรคระบาด

- โรคอุบัติใหม่

- ความเหลื่อมลำ้าทางสังคม

- การเติบโตของชนชั้นกลาง

- จำานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
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มิติสังคม (Social)

Trends Driving Forces

สังคม Online - โรคระบาด

- โรคอุบัติใหม่

- Generation Change

- การเพิ่มขีดความสามารถส่วนบุคคล  (Individual 

Empowerment)

- จำานวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น

- ความแตกแยกในสังคม (Fragmented Society)

- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ต�ร�งที่ 2 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติสังคม
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3.2 มิติเทคโนโลยี (Technology) 
 3.2.1 สรุปภ�พรวมสถ�นก�รณ์/เหตุก�รณ์สำ�คัญ

•	 ก�รเปล่ียนแปลงท�งสังคมจ�กเทคโนโลยี โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) การใช้ AI สร้าง Fake NEWS เพ่ือหวังผลทางการเมือง 

(2) Echo chamber เทคโนโลยีที่ใส่แต่สิ่งที่เราสนใจ และปิดกันเรื่องมุมมองอื่น 

ท่ีไม่สนใจ (3) ความต้องการทักษะด้านบล็อกเชนจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากในทศวรรษหน้า  

และ (4) Internet of Things ในชีวิตประจำาวันของมนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัว

ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย  

ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เป็นต้น

•	 บทบ�ทของรัฐกับก�รควบคุมท�งเทคโนโลยี โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) การออกกฎหมายเพ่ือควบคุม Big Tech (2) การท่ีจีน

จำากัดแพลตฟอร์มธุรกิจฟินเทค (3) เกาหลีใต้ผลิตระบบ KTSSM อุปกรณ์ประจำากาย 

ทหารแบบใหม่ (4) รถแทรกเตอร์ไร้คนขับควบคุมผ่านระบบ 5G (5) รัสเซีย 

เริ่มส่งมอบรถถัง Armata ให้กับกองทัพในปี ค.ศ. 2021 โดยรถถังรุ่นนี้เป็นรถถัง

แบบไร้คนขับ ถูกออกแบบและทดสอบด้วยระบบยานยนต์ไร้คนขับ (UGV : Unmanned 

Ground Vehicle) (6) รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมทุ่มงบประมาณจำานวนมากในการพัฒนา

ระบบ AI สำาหรับช่วยจับคู่ให้คนโสดทั่วประเทศ เพื่อสร้างครอบครัวและเพิ่มอัตรา

การเกิดในอนาคต และ (7) สำานักงานตรวจสอบการแข่งขันและตลาด (CMA) ของ

สหราชอาณาจักรเตรียมออกกฎใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน  

ปี ค.ศ. 2021 เป็นการออกกฎเพ่ือควบคุมไม่ให้บริษัท Google และ Facebook ของ

สหรัฐฯ ใช้อำานาจในการแข่งขันท่ีมีอยู่เพ่ือกีดกันบริษัทขนาดเล็ก ซ่ึงจากการกระจุกตัว 

ของอำานาจในการแข่งขันของบริษัทรายใหญ่เพียงไม่กี่รายได้ลดทอนโอกาส 

ในการเติบโตและสกัดกั้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนส่งผลกระทบเชิงลบ

ต่อทั้งประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น
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•	 คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีด้�นก�รแพทย์ โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังชนิดมีความยืดหยุ่น 

เพือ่วดัระดบัความดนัโลหติ อตัราการเต้นของหวัใจได้อย่างต่อเนือ่ง และวดัระดับนำา้ตาล

ในเลือดได้ (2) นักวิจัยไทยพัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนนวัตกรรมใหม่

ทางการแพทย์สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการรักษาโรคหัวใจวายเฉียบพลัน  

(3) นักวิจัยจีนแสดงผลงาน “สิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ผสานจอภาพ” เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้มีปัญหาด้านการใช้เสียง (4) การใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาการทำางานข้อเข่าเทียม

เพือ่คนพิการ และ (5) การพฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยอีนิเทอร์เฟซสมองและ

คอมพวิเตอร์ในภายในปี ค.ศ. 2040 ซ่ึงผูใ้ช้จะสามารถส่งข้อมูลและคำาสัง่ผ่านสัญญาณ

สมองเท่านัน้ เป็นต้น

•	 นวตักรรม/สิง่ประดษิฐ์ด้�นเทคโนโลย ี  โดยมาจากเหตกุารณ์ 

สำาคญัต่าง ๆ เช่น (1) โปรแกรมลบไฟล์ถาวร (Data Wiping) ที่ปลอดภัยระดับโลก 

ทีไ่ม่สามารถกูค้นืได้ (2) บรษิทัเอกชนในจนี เตรยีมพฒันา Application สู ้“คลบัเฮาส์” 

(3) ทีมงานวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย พัฒนาพาหนะจิ๋วขับเคลื่อน 

ด้วยพลังงานแสงขึ้นสู ่ชั้นบรรยากาศมีโซสเฟียร์ ซึ่งอาจนำาเทคโนโลยีดังกล่าว 

ไปประยุกต์ใช้ในการสำารวจดาวอังคารเนื่องจากความกดอากาศของดาวอังคาร 

มคีวามคล้ายคลงึกบัชัน้บรรยากาศมโีซสเฟียร์ (4) การคดิค้นนมทีเ่พาะขึน้ในห้องแล็ป 

(Remilk) ที่เกิดจากการเพาะในห้องทดลองโดยไม่ต้องใช้แม่วัว (5) บริษัท Google 

ได้ร่วมพัฒนาวิธีการใช้สายเคเบิลโทรคมนาคมใต้นำ้าในการตรวจจับแผ่นดินไหว  

(6) จนีพฒันารถไฟความเรว็สงูบนพืน้ผวิแม่เหลก็ Meglev (Magnetic Levitation) 

ทีส่ามารถขบัเคลือ่นความเรว็สงูถงึ 620 กโิลเมตร/ชัว่โมง (7) การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี

ของการเป็น Smart City ในช่วงปี ค.ศ. 2022 คาดว่าจะเตบิโตในอตัราร้อยละ 22.7/ปี 

และจะมีมูลค่าสูงถึง 327 พันล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ. 2025 (8) ตลาด smart watch 

ทั่วโลกมีมูลค ่าจากการจำาหน่ายทั่วโลกประมาณ 28,000 ล ้านดอลลาร ์  

 (9) ทมีวจิยั AI ของ Facebook ฝึกคอมพวิเตอร์ให้สามารถเรยีนรูส้ิง่ต่าง ๆ เหมือนที่

มนุษย์ทำาได้มากขึ้น (10) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
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(TSMC) จะผลติชปินาโนเมตรในปี ค.ศ. 2023-2024 และคาดว่าจะมยีอดขายเพ่ิมขึน้

กว่า 2 เท่าภายในปีเดียวกัน SK IE Technology มุ่งเน้นไปที่การผลิตวัสด ุ

แบตเตอรี่สำาหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว 

ในทศวรรษหน้า (11) การออกแบบของ Cadillac LYRIQ ในปี ค.ศ. 2023 โดยใช้

เทคโนโลยีที่ผสมผสานอย่างมีศิลปะร่วมกับ Ultium Platform ของ GM จะมอบ

ประสบการณ์หรูหราที่มีประสิทธิภาพสูงซ่ึงแตกต่างจากที่เคยมีมาก่อนหน้านี ้

ซึง่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กบั Cadillac (12) การนำาแนวทางทางชวีวทิยามาใช้

ออกแบบวัสดุไฮบริดรุ่นใหม่เพื่อลดการใช้พลาสติก (13) ญี่ปุ่นพัฒนาดาวเทียม 

จากไม้ครั้งแรก (14) การแปลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหารสัตว์ และ  

(15) องค์การอาหารของสงิคโปร์อนมุตัใิห้วางจำาหน่ายเนือ้ไก่ท่ีเพาะเล้ียงในห้องแลป็ 

ตามท้องตลาดได้ ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุญาตให้ขายเนื้อสัตว์สังเคราะห์

อย่างเป็นทางการ เป็นต้น

•	 ก�รแข่งขันด้�นเทคโนโลยี โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ  เช่น 

(1) ตลาดของระบบ machine vision system ท่ัวโลกมีมูลค่าถึง 29,700 ล้านดอลลาร์

ในปี ค.ศ. 2019 และคาดว่าจะสูงถึง 74.9 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ. 2027  

(2) CAGR คาดการณ์ว่า ตลาด 5G ทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 43.9 จากปี ค.ศ.  

2021-2027 (3) ในปี ค.ศ. 2019 ตลาดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ท่ัวโลกมีมูลค่า 62.75 พันล้าน

ดอลลาร์ และคาดว่าจะสูงถึง 189.36 พันล้านดอลลาร์ภายในปี ค.ศ. 2027  

โดยเติบโตท่ี 13.5% (4) บริษัทไมโครซอฟท์เพ่ิมการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลในอินโดนีเซีย 

โดยมแีผนกอ่ตัง้ศนูยข์อ้มลูแหง่แรกเพือ่ใหบ้รกิาร Cloud ภายในประเทศอนิโดนเีซยี 

(5) จากปี ค.ศ. 2020-2027 ตลาดสำาหรับเทคโนโลยี AR กำาลังเติบโตโดยมีการคาดการณ์

สำาหรับปีค.ศ. 2023 ซึ่งมีมูลค่ากว่า 18 พันล้านเหรียญสหรัฐ (6) เทคโนโลยี  

RAN จะมีขนาดตลาดถึง 214.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2027 โดยขยายตัว

ที่ 112.3% จากปี ค.ศ. 2020-2027 เนื่องจากการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำาหรับ

การใช้งานระบบ Cloud 5G หรือ RAN แบบรวมศูนย์ พบในประเทศสำาคัญ ๆ เช่น 

สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน (7) เรือเดินมหาสมุทรมีการวางแผน
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สำาหรับการดำาเนินการในปี ค.ศ. 2023 โดยมีผู้ขนส่งมากกว่า 35,000 คน ท่ีวางแผนไว้

สำาหรับการผลติในปี ค.ศ. 2023-2028 และ (8) รายงานการวจิยัของ Per Emergen 

ตลาดเทคโนโลยีบล็อกเชนทั่วโลกคาดว่าจะมี CAGR โต 67.6% ระหว่างปี ค.ศ. 

2020-2027 สูงถึง 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น

•	 เทคโนโลยเีพือ่ส่ิงแวดล้อม โดยมาจากเหตกุารณ์สำาคญัต่าง ๆ  

เช่น (1) ทศวรรษหน้าจะเห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและการลงทุนในตัวเลือก

เทคโนโลยีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์สำาหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ 

ควบคู่ไปกับการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับและความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

จากธรุกจิ (2) จนีส่งดาวเทยีมตดิเทคโนโลยไีลดาร์เพือ่ตดิตาม CO
2
 ในชัน้บรรยากาศโลก

เป็นดวงแรกของโลก (3) การเปิดตัวเรือเทคโนโลยีเชื้อเพลิงคู่ซึ่งสามารถทำางาน 

ได้ทัง้เชือ้เพลงิทีม่กีำามะถนัตำา่มาตรฐานหรอืเมทานอลทีเ่ป็นมติรกบัชวีภาพ จะเกดิขึน้ 

ในปี ค.ศ. 2023 (4) ตลาดเซลล์แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำาหรับการสร้างอาคาร

ทั่วโลก (BIPV) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจาก 12 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น  

47 พันล้านเหรียญ ในปี ค.ศ. 2027 และ (5) ฮอนด้ากำาลังเดิมพันว่า สถานีเชื้อเพลิง

ไฮโดรเจนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในทศวรรษหน้า เนื่องจากความสนใจ 

ในเทคโนโลยีสีเขียวและ Climate Change ทั่วโลก หากประสบความสำาเร็จภายใน

ปี ค.ศ. 2041 CO
2 
ประมาณ 100 ล้านตัน/ปี จะถูกกำาจัดจากพื้นที่อุตสาหกรรมและ

ส่งไปยังชั้นหินที่อยู่ลึกหลายพันฟุตใต้พื้นทะเลนอกชายฝั่ง Gulf coast เป็นต้น

•	 ก�รแขง่ขนัด�้นเทคโนโลยอีวก�ศ โดยมาจากเหตกุารณส์ำาคญั

ต่าง ๆ เช่น (1) ยานสำารวจ “Perseverance” ขององค์การอวกาศสหรัฐฯ หรือ 

NASA ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคาร Orbital Assembly Corporation’ (2) บริษัท 

Startup จากแคลฟิอรเ์นยี เดนิหนา้ออกแบบโรงแรมอวกาศ เพ่ือใหม้นษุยม์พ้ืีนฐาน

และไดเ้ปดิประสบการณใ์หมกั่บการพกัผอ่นในโรงแรมอวกาศแหง่แรกของโลก ในป ี

ค.ศ. 2027 (3) จีนและรัสเซีย ประกาศแผนร่วมมือสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์ 

(4) ทมีนักจุลชีววทิยาจากสหรฐัฯ และอนิเดยี ทำางานรว่มกบั NASA คน้พบ แบคทเีรยี

ชนิดใหม่ 3 ชนิดพันธุ์ ที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยรู้จักหรือพบเห็นมาก่อนบนพื้นผิว
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หลายตำาแหน่งของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS (5) ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ 

ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศจะมีมูลค่าการค้ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน

ปี ค.ศ. 2041 และ (6) NASA ทำาสัญญากับ Firefly Aerospace เพื่อส่งมอบชุด 

การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์และการสาธิต 10 ชุด บนเรือ Blue Ghost ไปยังดวงจันทร์

ในปี ค.ศ. 2023 เป็นต้น

3.2.2 ต�ร�งแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติเทคโนโลยี

มิติเทคโนโลยี
Events Pattern Trends

- การใช้ AI สร้าง Fake NEWS เพื่อหวัง
ผลทางการเมือง

- Echo chamber เทคโนโลยีที่ใส่แต่สิ่ง
ทีเ่ราสนใจ และปดิกนัเรือ่งมมุมองอืน่ที่
ไม่สนใจ

- ความต้องการทักษะด้านบล็อกเชนจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษหน้า

- Internet of Things ในชีวิตประจำาวัน
ของมนุษย์สร้างขึ้นตั้ งแต่ ในวงจร
อเิลก็ทรอนกิส ์กระทัง่ถงึการเชือ่มเปน็
เครือข่าย

- การก้าวสู่สังคมดิจิทัล
ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สถาบัน

- การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่อง
มือกระทำาผิด

- สื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media)

- พฤติกรรมของมนุษย์
กับเทคโนโลยี

- การเข้าถึงข่าวสาร
- การใช้ 5G Internet 
of Things (IoT)

ก�รเปลี่ยนแปลง 
ท�งสังคม 

จ�กเทคโนโลยี
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มิติเทคโนโลยี
Events Pattern Trends

- การออกกฎหมายเพือ่ควบคมุ Big Tech 
- การทีจ่นีจำากดัแพลตฟอร์มธรุกิจฟินเทค 
- เกาหลีใต้ผลิตระบบ KTSSM อุปกรณ์

ประจำากายทหารแบบใหม่ 
- รถแทรกเตอร์ไร้คนขบัควบคมุผ่านระบบ 5G 
- รัสเซียส่งมอบรถถังไร้คนขับ Armata 

ให้กับกองทัพในปี ค.ศ. 2021 
- รัฐบาลญี่ปุ ่นเตรียมพัฒนาระบบ AI 

ช่วยจับคู่คนโสด เพื่อสร้างครอบครัว
และเพิ่มอัตราการเกิดในอนาคต 

- สหราชอาณาจักรเตรียมออกกฎใหม่ 
เพื่อควบคุมไม่ให้บริษัท Google และ 
Facebook ป้องกันการกีดกันบรษิทัเลก็ 
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและธุรกิจ

- Cyber Security/ 
Cyber warfare

- ความปลอดภัยของ
ข้อมูลทางเทคโนโลยี

- ความรู้ด้านดิจิทัล
(Digital Literacy)

- บทบาทของ AI ใน
งานด้านความมั่นคง

บทบ�ทของรัฐ 
กับก�รควบคุม
ท�งเทคโนโลยี

- การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังเพื่อวัด
ระดับความดันโลหิต อัตราการเต้น
ของหัวใจ และระดับนำ้าตาลในเลือด

- นักวิจัยไทยพัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยาย
ผนังหัวใจห้องบนเพื่อรักษาโรคหัวใจ
วายเฉียบพลัน

- นักวิจัยจีนสร้าง “สิ่งทออิเล็กทรอนิกส์
ผสานจอภาพ” เพื่อช่วยเหลือผู้มี
ปัญหาด้านการใช้เสียง 

- การใช้ AI พัฒนาการทำางานข้อเข่าเทยีม
เพื่อคนพิการ 

- ในปี ค.ศ. 2040 เทคโนโลยอีนิเทอร์เฟซ
สมองจะสามารถส่งข้อมูลและคำาสั่ง

ผ่านสัญญาณสมองได้ 

- ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทางด้าน
การแพทย์

- นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

คว�มก้�วหน้�
ท�งเทคโนโลยี
ด้�นก�รแพทย์



33ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

มิติเทคโนโลยี
Events Pattern Trends

- Data Wiping ที่ปลอดภัยระดับโลก 
ที่ไม่สามารถกู้คืนได้ 

- บริษัทเอกชนในจีน เตรียมพัฒนา 
Application สู้ “คลับเฮาส์” 

- ทีมงานวิศวกรจากมหาวิทยาลัย 
เพนซิลเวเนีย พัฒนาพาหนะจิ๋วขับ
เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย พ ลั ง ง า น แ ส ง ข้ึ น สู่  
ช้ันบรรยากาศมีโซสเฟียร์ใช้ในการ 
สำารวจดาวอังคาร

- Remilk นมจากการเพาะในห้อง
ทดลองโดยไม่ต้องใช้แม่วัว 

- Google พัฒนาวิธีการใช้สายเคเบิล
โทรคมนาคมใต้นำ้าในการตรวจจับ 
แผ่นดินไหว 

- จีนพัฒนารถไฟความเร็วสูงบนพื้นผิว
แม่ เหล็ก  Meglev (Magnet ic 
Levitation) 

- ช่วงปี ค.ศ. 2022 การใช้จ่าย Smart 
City จะเติบโตในอัตราร้อยละ 22.7/ปี  

- ตลาด smart watch ทั่วโลกมีมูลค่า
จากการจำาหน่ายท่ัวโลกประมาณ 
28,000 ล้านดอลลาร์  

- ทีมวิจัย AI ของ Facebook ฝึก
คอมพวิเตอร์ใหส้ามารถเรยีนรูส้ิง่ตา่ง ๆ  
เหมือนที่มนุษย์ทำาได้มากขึ้น 

- การพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านอาหาร

- Robotics 
Technology

- เทคโนโลยี AR/VR
- การคมนาคม/ 

ขนส่งสมัยใหม่
- การสื่อสารสมัยใหม่
- การใช้ Robot แทนท่ีคน 

/สังคมหุ่นยนต์
- เทคโนโลยีด้านการ

ศึกษา (E-Learning)

นวัตกรรม /  
สิ่งประดิษฐ์ 

ด้�นเทคโนโลยี
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มิติเทคโนโลยี
Events Pattern Trends

- Taiwan จะผลติชปินาโนเมตรในปี ค.ศ. 
2023-2024 มุง่เน้นผลติวสัดแุบตเตอรี่
สำาหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลก

- การออกแบบของ Cadillac LYRIQ  
ในปี ค.ศ. 2023 โดยใช้เทคโนโลย ี
ที่ผสมผสานอย ่างมีศิลปะร ่วมกับ 
Ultium Platform ของ GM 

- การนำาแนวทางชวีวทิยามาใช้ออกแบบ
วสัดไุฮบริดรุ่นใหม่เพือ่ลดการใช้พลาสตกิ 

- ญี่ปุ่นพัฒนาดาวเทียมจากไม้ครั้งแรก 
- การแปลงก๊าซ CO2 เป็นอาหารสัตว์ 
- สิงคโปร์จำาหน่ายเน้ือไก่ท่ีเพาะเลี้ยง 

ในห้องแลป็ เป็นประเทศแรกทีอ่นญุาตให้

ขายเนื้อสัตว์สังเคราะห์



35ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

มิติเทคโนโลยี
Events Pattern Trends

- ตลาด machine vision system ท่ัวโลก
จะมีมูลค่าสูงถึง 74.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ภายในปี ค.ศ. 2027 

- CAGR คาดการณ์ว่า ตลาด 5G ทั่วโลก
จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 43.9 ในป ีค.ศ. 2027 

- ในปี ค.ศ. 2027 ตลาดเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ทั่วโลกจะโตขึ้นขึ้น 13.5% 

- บริษัทไมโครซอฟท์เพิ่มการลงทุน
เศรษฐกิจดิจิทัลในอินโดนีเซีย 

- ปี ค.ศ. 2023 ตลาดเทคโนโลยี AR จะ
เติบโตและมีมูลค่ากว่า 18 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ 

- เทคโนโลยี RAN จะมีขนาดตลาดถึง 

214.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี ค.ศ. 2027 
- เรือเดินมหาสมุทรวางแผนการดำาเนินการ

ในปี ค.ศ. 2023 โดยมีผู้ขนส่งมากกว่า 
35,000 คนท่ีวางแผนไว้สำาหรับการ
ผลิตในปี ค.ศ. 2023-2028 

- รายงานการวิจัยของ Per Emergen 
ตลาดเทคโนโลยีบล็อกเชนท่ัวโลก 
คาดว่าจะมี CAGR โต 67.6% ระหว่างปี 
ค.ศ. 2020-2027 สูงถึง 11 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

- เทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด 
(Exponential 
Growth) 

- การแข่งขันเป็นผู้นำา
ทางเทคโนโลยี

- บทบาทของบริษัท
เทคโนโลยีขนาดใหญ่ 
(Big Tech)

- การยกระดับ 
ขีดความสามารถของ
องค์กรด้วย AI

- Quantum 
Technology

- Internet of Things
- เทคโนโลยี 5G
- Block Chain
- Tech War
- เทคโนโลยี Machine 

Vision System

ก�รแข่งขัน 
ด้�นเทคโนโลยี
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มิติเทคโนโลยี
Events Pattern Trends

- ทศวรรษหน้า เทคโนโลยีการปล่อย

มลพิษเป็นศูนย์สำาหรับยานพาหนะ

ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จะก้าวหน้า 

อย่างรวดเร็ว

- จีนส่งดาวเทียมติดเทคโนโลยีไลดาร์

เพือ่ตดิตาม CO2 ในชัน้บรรยากาศโลก

เป็นดวงแรกของโลก 

- การเปิดตัวเรือเทคโนโลยีเชื้อเพลิงคู ่

ที่ทำางานได้ทั้งเชื้อเพลิงที่มีกำามะถัน

และชีวภาพในปี ค.ศ. 2023 

- ตลาดเซลล์แสงอาทิตย์แบบบูรณาการ

สำาหรับการสร้างอาคารทั่วโลก (BIPV) 

มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

- ฮอนด้า คาดการณ์สถานีเช้ือเพลิง

ไฮโดรเจนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา 

เนื่องจากความสนใจในเทคโนโลย ี

สีเขียวและ Climate Change ทั่วโลก 

- การพัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อสิ่งแวดล้อม

- Bio Technology

- Green Economy 

Technology

เทคโนโลยี
เพื่อสิ่งแวดล้อม
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มิติเทคโนโลยี
Events Pattern Trends

- ยานสำารวจ “Perseverance” ของ 

NASA ลงจอดบนพื้นผิวดาว

- บริษัท Startup เดินหน้าออกแบบ

โรงแรมอวกาศ แห่งแรกของโลกในปี 

ค.ศ. 2027 

- จีนและรัสเซีย ประกาศแผนร่วมมือ

สร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์ 

- ทีมนักจุลชีววิทยาจากสหรัฐฯ และ

อินเดีย ทำางานร่วมกับ NASA ค้นพบ 

แบคทีเรียชนิดใหม่ 3 ชนิดพันธุ์บนพื้น

ผิวของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS 

- ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเก่ียวข้อง

กับอวกาศจะมีมูลค่าการค้ามากกว่า  

1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 

ค.ศ. 2041 

- NASA ทำาสัญญากับ Firefly 

Aerospace ส่งมอบชุดการสืบสวน

ทางวิทยาศาสตร์และการสาธิตบนเรือ 

Blue Ghost ไปยังดวงจันทร์ในปี 

ค.ศ. 2023 

- การแข่งขัน 

ด้านเทคโนโลยีอวกาศ

ก�รแข่งขัน
ด้�นเทคโนโลยี

อวก�ศ

ต�ร�งที่ 3 แสดงแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติเทคโนโลยี
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 3.2.3 ต�ร�งแรงผลัก (Driving Forces) มิติเทคโนโลยี

มิติเทคโนโลยี
Trends Driving Forces

ก�รเปล่ียนแปลง
ท�งสังคม 
จ�กเทคโนโลยี

- เทคโนโลยี 5G
- สังคมที่เปิดกว้าง (Open Society)
- กระแสการไหลอิสระของข้อมูล (Free flow of information)
- การทำางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัล (Digital divide)
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for labors)
- โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และข้อกำาหนดทางดิจิทัลที่ไม่เข้ากัน
- Economic digital transformation
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human enhancement technology
- พ้ืนท่ีสารสนเทศท่ีไร้กฎ ระเบียบ (Unregulated Information Space)
- การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology Disruption)
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มิติเทคโนโลยี
Trends Driving Forces

บทบ�ท 
ของรัฐกับก�ร
ควบคุมท�ง

เทคโนโลยี

- สังคมที่เปิดกว้าง (Open Society)
- Digital Platform
- กระแสการไหลอิสระของข้อมูล (Free Flow of Information)
- การทำางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัล (Digital Divide)
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และข้อกำาหนดทางดิจิทัลที่ไม่เข้ากัน
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- พื้นที่สารสนเทศที่ไร้กฎ ระเบียบ (Unregulated Information 

Space)
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology 

Disruption)

คว�มก้�วหน้�
ท�งเทคโนโลยี 
ด้�นก�รแพทย์

- เทคโนโลยี 5G
- การทำางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology 

Disruption)
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มิติเทคโนโลยี
Trends Driving Forces

นวัตกรรม/ 
ส่ิงประดิษฐ์
ด้�นเทคโนโลยี

- เทคโนโลยี 5G
- สังคมที่เปิดกว้าง (Open Society)
- การทำางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัล (Digital Divide)
- Digital Platform
- Economic Digital Transformation
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology 

Disruption)

ก�รแข่งขัน

ด้�นเทคโนโลยี

- เทคโนโลยี 5G
- สังคมที่เปิดกว้าง (Open Society)
- กระแสการไหลอิสระของข้อมูล (Free Flow of Information)
- การทำางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- Digital Platform
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และข้อกำาหนดทางดิจิทัลที่ไม่เข้ากัน
- Economic Digital Transformation
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- อิทธิพลเหนือข้อมูล (Centrality of Information)
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology 

Disruption)
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มิติเทคโนโลยี
Trends Driving Forces

เทคโนโลยี 
เพ่ือส่ิงแวดล้อม

- การทำางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- การพัฒนาวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology 

Disruption)

ก�รแข่งขัน
ด้�นเทคโนโลยี
อวก�ศ

- การทำางานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology Disruption)

ต�ร�งที่ 4 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติเทคโนโลยี

3.3 มิติเศรษฐกิจ (Economic)
 3.3.1 สรุปภ�พรวมสถ�นก�รณ์/เหตุก�รณ์สำ�คัญ

- ทศิท�งเศรษฐกจิโลก โดยมาจากเหตกุารณ์สำาคญัต่าง ๆ เช่น  

(1) การฟ้ืนตวัของระบบเศรษฐกจิจากกลุม่ประเทศตลาดเกิดใหม่ (2) ภายในทศวรรษหน้า 

ผูค้นจำานวนมากจะได้รบัประโยชน์จากระดบัรายได้ทีส่งูขึน้อนัมาจากการขบัเคลือ่น

อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  

การบรกิาร การท่องเทีย่ว และก่อให้เกดิตลาดใหม่สำาหรบัผลติภณัฑ์ทีค่รัง้หนึง่เคยคดิว่า 

เป็นสนิค้าเฉพาะกลุม่ประชากรกลุม่เลก็ ๆ (3) ความผนัผวนของราคานำา้มันในตลาดโลก 

จากการคาดการณ์ของโอเปก ระบุว่า อปุสงค์นำา้มนัจะพุง่สงูขึน้และจะเริม่ลดลงในช่วง
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ปลายทศวรรษ 2030 ซ่ึงจะเพิม่แรงกดดนัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ มากขึน้  

(4) ภาวะเศรษฐกจิโลกชะงักงนัจาก COVID-19 ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิทัว่โลก 

ในทกุประเภท (5) Goldman Sachs จะลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้า  

ซึง่ภายในโครงการต้องการทีจ่ะมุง่สนบัสนนุความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิให้กับสตรผีวิสี  

(6) สหรฐัอเมรกิาและยโุรปผลกัดันใช้พลงังานหมุนเวยีนแทนอตุสาหกรรมนำา้มนัอย่าง

จรงิจงั แต่สหรัฐฯ จะยงัคงอดุหนุนนำา้มนัและก๊าซของเอเชียและประเทศกำาลงัพัฒนา

เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิในทศวรรษหน้า (7) เศรษฐกจิหมนุเวยีนสามารถ

ปลดลอ็กการเตบิโตทางเศรษฐกิจ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั ในทศวรรษหน้า ซึง่เกนิกว่า

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจหมุนเวียนในปัจจุบัน (8) การเติบโต 

ทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้จะทำาให้มเีทีย่วบนิโดยสาร 21 พนัล้านเทีย่ว ภายในปี  

ค.ศ.2041 ภายในสิน้ทศวรรษนี ้ (9) การลงทนุด้านดิจทิลัอย่างยัง่ยนืจะเพ่ิม GDP  

ของสหราชอาณาจกัรได้ถงึ 127 พนัล้านปอนด์ และภายในปี พ.ศ. 2583 จะสามารถ

เพิม่ได้ถงึ 232 พนัล้านปอนด์ ซ่ึงจะใกล้เคยีงกับตัวเลขทางเศรษฐกจิของฟินแลนด์หรอื

แอฟรกิาใต้ในปัจจบัุน (10) ความพยายามท่ีจะสร้าง Silicon Valley ระดับท้องถิน่ของจีน

จะเป็นก้าวสำาคัญของการปฏริปูทีจ่ะเกิดขึน้ในทศวรรษหน้า รปูแบบหรอืกจิกรรมใหม่ 

ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป เช่น การท่องเท่ียวระบบปิด  

(เมอืงระหว่างเมอืง) โดยห้ามออกนอกเส้นทาง เป็นต้น

- ตล�ดแรงง�น โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น  

(1) โลกต้องการให้แอฟริกาฟ้ืนตัวและมีบทบาทสำาคัญในฐานะตลาดแรงงาน ซ่ึงแอฟริกาเป็น

ตลาดแรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยคิดเป็น 40% ของแรงงานเยาวชนท่ัวโลก ภายในปี  

ค.ศ. 2040 (2) ในอนาคตเกิดอาชีพใหม่/ ธุรกิจออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน (3) การระบาดของ

โรคโควิด-19 กำาลังบังคับให้คนงานท่ีมีอายุมากต้องเกษียณอายุก่อนกำาหนด เน่ืองจาก

วิกฤตโควิด-19 ได้กระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดแรงงานท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด 

ในรอบหลายทศวรรษอย่างสหรัฐฯ ต้องลดการจ้างงานลงในสภาวะเศรษฐกิจท่ียากจะ

ฟ้ืนตัวทำาให้ชาวอเมริกันจำานวนมากต้องเกษียณอายุก่อนกำาหนด ซ่ึงอัตราการจ้างคนงาน 

ท่ีมีอายุมากและผู้หญิงฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าอัตราการจ้างงานของคนงานในวัยหนุ่ม  
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เม่ือคนงานเกษียณอายุแล้วพวกเขาก็ไม่มีแนวโน้มท่ีจะกลับเข้าทำางาน ผู้เกษียณอายุ 

ท่ีถูกบังคับเหล่าน้ีจะตกอยู่ในประเภทของการสูญเสียงานอย่างถาวรซ่ึงเป็นส่ิงท่ี 

นักเศรษฐศาสตร์กังวลต้ังแต่การระบาดใหญ่เร่ิมสัญญาณข้ึน เป็นต้น

- ก�รย้�ยถ่ินฐ�นจ�กผลกระทบท�งเศรษฐกิจ โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจในแอฟริกาใต้ในปัจจุบัน  

ทำาให้ชาวแอฟริกาใต้มุ่งหน้าอพยพไปยังแคนาดาเป็นประจำาทุกปี และจะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า

เป็น 10,000 คน ภายในปี ค.ศ. 2025 (2) การให้ความสำาคัญของแนวคิดการใช้

ทรพัยากรอยา่งคุม้คา่และรกัษาสิง่แวดลอ้ม Carbon Credit มาตรการอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

และอาจนำามาซึง่มาตรการการกดีกนัทางการคา้ (3) “รฐันวิยอร์ก” ประชากรลดลง

มากสุดในสหรัฐฯ เนื่องจากค่าครองชีพสูงและการเรียกเก็บภาษีหลายรายการ 

อย่างต่อเน่ือง (4) การอพยพหรือการย้ายถ่ินข้ามพรมแดนมีแนวโน้มเท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึน 

ในทศวรรษหน้า อันมาจากจำานวนประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

- เศรษฐกิจสีเขียว/อุตส�หกรรมสะอ�ด โดยมาจากเหตกุารณ์

สำาคญัต่าง ๆ  เช่น (1) ในปี ค.ศ. 2025 อังกฤษ จะผลกัดันให้ South Wales (ชายแดนเวลส์) 

เป็นผู ้นำาในการเติบโตทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่ปราศจากคาร์บอน  

(2) ในทศวรรษหน้า ผลติภณัฑ์ทีล่ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดการใช้แบตเตอรี่  

จะสามารถสร้างตลาดมลูค่า 23 ล้านล้านดอลลาร์ (3) ในทศวรรษหน้า พลงังานหมนุเวยีน

จะให้ผลผลติด้านพลงังานท่ีดกีว่าเม่ือเทียบกบันำา้มนัมากขึน้เรือ่ย ๆ  ซึง่จะสร้างข้อได้เปรียบ

ในการสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV มากกว่ารถยนต์ที่ใช้นำ้ามันในอีกห้าปีข้างหน้า  

(4) รถยนต์ไฟฟ้าทัว่โลกจะมยีอดขายใหม่เพิม่ขึน้ถึง 28% ในปี พ.ศ.2573 และ 58% 

ในปี พ.ศ. 2584 (5) ในทศวรรษหน้า พลงังานจากถ่านหนิจะยงัคงเป็นปัจจยัทีก่ดักร่อน

ทางเศรษฐกจิ และเป็นปัจจยัเร่งด่วนทีส่ำาคญั เนือ่งจากการทำาให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภมูอิากาศ การเป็นภาระด้านสาธารณสขุ และการหมดอายลุงของโรงงาน

ถ่านหนิ เป็นต้น
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- นวัตกรรมและอุตส�หกรรมใหม่สำ�หรับอน�คต โดยมาจาก

เหตกุารณ์สำาคญัต่าง ๆ  เช่น (1) ในอนาคตความสามารถในการพัฒนาและใช้ประโยชน์

จากวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (science and technology: S&T) จะเป็นตวัชีว้ดั 

ทีส่ำาคญัของความได้เปรียบทางเศรษฐกจิ และอำานาจการเมอืงและการทหารในระดบัโลก  

(2) อตุสาหกรรมอวกาศท่ัวโลกจะสร้างกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์

ภายในปี ค.ศ. 2041 เพิม่ขึน้จาก 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี ค.ศ. 2017 (3) การใช้ AI 

ในการค้าปลกี (4) การพฒันาผลติภณัฑ์ Remilk ทีถ่กูเพาะขึน้ในห้องแลป็ โดยไม่ต้องใช้

แม่วัว นมดังกล่าวถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการสร้างโปรตีนที่มีความคล้ายกันกับ 

โปรตนีในนำา้นมขึน้มา การทีอ่งค์การอาหารของสิงคโปร์อนุมัติให้วางจำาหน่ายเนือ้ไก่ 

ที่เพาะเลี้ยงในห้องแล็บตามท้องตลาดได้ ซึ่งเนื้อที่เพาะเลี้ยงมาจากเซลล์ของสัตว์ 

มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสำาหรับการบริโภคสูง ทำาให้เนื้อทางเลือกกลายเป็น

หนึ่งในอุตสาหกรรมในอนาคตที่ได้รับการจับตามอง (5) หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบอุตสาหกรรมแปรรูปด้านปศุสัตว์ จะสร้างความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจ

และสังคมในทศวรรษหน้า อันมาจากการกระแสการปฏิเสธการบริโภคเนื้อสัตว์  

(6) สถาบนันวตักรรมและการสร้างสรรค์จกัรกลการเกษตรแห่งประเทศจนี (CHIAIC) 

ผลิตรถแทรกเตอร์ไร้คนขับช่วยทุ่นแรงในการทำาการเกษตรยุคใหม่ ทำางานได้ 

โดยไม่ต้องใช้คนขบั แต่สามารถขบัเคลือ่นได้ด้วยระบบไฟฟ้าและควบคมุผ่านเทคโนโลยี

เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 5G เป็นต้น

- ก�รเป็นศูนย์กล�งท�งเศรษฐกิจ โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ 

เช่น (1) ประเทศท่ีมีจำานวนประชากรมากท่ีสุด หลายประเทศในทวีปเอเชีย จะสร้าง

การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว จนทำาให้ทวีปเอเชียถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ีมีเศรษฐกิจ

ใหญ่ท่ีสุดในโลกภายในปี ค.ศ. 2040 (2) การเติบโตท่ีรวดเร็วข้ึนในอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็น

ประเทศท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก อาจทำาให้อินโดนีเซียติดอันดับ 10  

ของประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ภายในปี ค.ศ. 2040 เป็นต้น
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- เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น  

(1) เขตปกครองตนเองมองโกเลียของจีนประกาศห้ามการขุดคริปโตเคอร์เรนซ่ี (2) อินเดีย 

จ่อแบน Cryptocurrency ห้ามแม้แต่ถือครอบครอง (3) บิทคอยน์ร่วง หลังพาวเวล 

ช้ีสกุลคริปโตเป็นสินทรัพย์เก็งกำาไร (4) รัฐบาลจีนกับการเร่งเปิดตัว “หยวนดิจิทัล”  

อาจสะเทือนตลาดบิตคอยน์โลก (5) การเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านระบบ AI (6) การใช้ 

Blockchain เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

- ม�ตรก�รด้�นเศรษฐกิจของช�ติมห�อำ�น�จ โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ  เช่น (1) จีน-สหรัฐอเมริกา ซ้ือขายก๊าซเช่ือมความสัมพันธ์ (2) จับตา

ไบเดน ผลักดันข้อตกลง TPP ต่อหรือไม่ (3) จีนจำากัดแพลตฟอร์มธุรกิจฟินเทค  

(4) ออสเตรเลียหลีกเล่ียงการท้าสงครามการค้ากับจีน (5) จีนออกกฎควบคุมการส่งออก 

สินค้าและบริการท่ีอาจเป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคง (6) จีนเข้มงวดกฎระเบียบกับ 

แร่ธาตุหายาก (Rare Earth) (7) อินเดียจับตาดูสินค้าสวมสิทธิและละเมิด FTA  

(8) “สี จ้ิน ผิง” ส่ังคุมเข้ม หวังสกัดอิทธิพลบริษัทแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในตลาดจีน 

(9) รัฐบาลท่ัวโลกเอาจริงกับการออกกฎคุมเข้มยักษ์เทค เป็นต้น
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3.3.2 ต�ร�งแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติเศรษฐกิจ

มิติเศรษฐกิจ 
Events Pattern Trends

- การฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจจากกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ 

- ภายในทศวรรษหน้า ผู้คนจำานวนมากจะได้รับ
ประโยชน์จากระดับรายได้ที่สูงขึ้นอันมาจาก
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

- OPEC ระบุว่า อุปสงค์นำ้ามันจะพุ่งสูงขึ้นและ
จะเริ่มลดลงในช่วงปลายทศวรรษ 2030  
ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อระบบเศรษฐกิจ

- ภาวะเศรษฐกิจโลกชะงักงันจาก COVID-19 
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก

- Goldman Sachs จะลงทุน 10 ล้านดอลลาร์
ในทศวรรษหน้า ซึ่งมุ่งสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจให้กับสตรีผิวสี 

- สหรัฐอเมริกา และยุโรปผลักดันใช้พลังงาน
หมุนเวียนแทนอุตสาหกรรมนำ้ามันอย่างจริงจัง 

- เศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถปลดล็อก 
การเติบโตทางเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า 

- การเตบิโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยทีีเ่พิม่ขึน้
จะทำาให้มีเที่ยวบินโดยสาร 21 พันล้าน 
เที่ยวภายในปี ค.ศ. 2041 

- การลงทนุด้านดิจทิลัอย่างยัง่ยนืจะเพิม่ GDP ของ
สหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2583 

- ความพยายามที่จะสร้าง Silicon Valley 
ระดับท้องถิ่นของจีนจะเป็นก้าวสำาคัญของ

การปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า 

- รปูแบบหรอืกจิกรรมใหม่ 
ทางเศรษฐกิจ

- การฟื้นฟูห่วงโซ่
อุปทานของโลกหลัง 
COVID-19

- ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจาก 
Pandemic

- การกระตุ้นทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศต่าง ๆ

- วิกฤติทางการเงิน 
หนี้ครัวเรือน 
(Household debt)

- การสร้างความเข้มแขง็
เศรษฐกิจภายใน
ประเทศ

- ความเหลื่อมลำ้าทาง
เศรษฐกิจ

- พฤติกรรมและ 
การรับรู้ใหม่ของ 
ผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป

ทิศท�ง

เศรษฐกิจโลก
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มิติเศรษฐกิจ 
Events Pattern Trends

- โลกต้องการให้แอฟริกาฟื้นตัวและมีบทบาท
สำาคัญในฐานะตลาดแรงงาน ซึ่งแอฟริกาเป็น
ตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

- ในอนาคตเกิดอาชีพใหม่/ธุรกิจออนไลน์ 
เพิ่มมากขึ้น 

- การระบาดของ COVID-19 ทำาให้คนงาน 
ที่มีอายุมากต้องเกษียณอายุก่อนกำาหนด 

- การเรียกร้องสิทธิ
ของผู้ใช้แรงงาน

- ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจาก 
Pandemic

- รูปแบบหรือ 
กิจกรรมใหม่ 
ทางเศรษฐกิจ

- คนตกงาน

ตล�ดแรงง�น

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจในแอฟริกาใต้ 
ในปัจจุบัน ทำาให้ชาวแอฟริกาใต้มุ่งหน้าอพยพ
ไปยังแคนาดาเป็นประจำาทุกปีและจะเพิม่ขึน้
เป็นสองเท่าภายในปี ปี ค.ศ. 2025  

- การให้ความสำาคัญของแนวคิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม และ 
Carbon Credit อาจนำามาซึ่งมาตรการ 
การกีดกันทางการค้า

- “นิวยอร์ก” ประชากรลดลงมากสุดในสหรัฐฯ 
เนื่องจากค่าครองชีพสูงและการเรียกเก็บภาษี
หลายรายการอย่างต่อเนื่อง 

- การอพยพหรือการย้ายถิ่นข้ามพรมแดน 
มีแนวโน้มเที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทศวรรษหน้า  
อันมาจากจำานวนประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

- การย้ายถิ่นฐานของ
แรงงาน

- การกีดกันทางการค้า
ด้วยมาตรการทางสิ่ง
แวดล้อม 

ก�รย้�ย
ถ่ินฐ�นจ�ก
ผลกระทบ

ท�งเศรษฐกิจ
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มิติเศรษฐกิจ 
Events Pattern Trends

- ในปี ค.ศ. 2025 อังกฤษจะผลักดันให้ South 
Wales เป็นผู้นำาในการเติบโตทาง
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่ปราศจาก CO

2
 

- ในทศวรรษหน้า ผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนและลดการใช้แบตเตอรี่จะสามารถ
สร้างตลาดมูลค่า 23 ล้านล้านดอลลาร์ 

- ในทศวรรษหน้า พลังงานหมุนเวียนจะให้
ผลผลิตด้านพลังงานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ
นำ้ามัน

- รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะมียอดขายใหม่เพิ่มขึ้น
ถึง 28% ในปี พ.ศ. 2573 และ 58% ในปี 
พ.ศ. 2584 

- ในทศวรรษหน้า พลังงานจากถ่านหินจะยังคง
เป็นปัจจัยที่กัดกร่อนทางเศรษฐกิจ และเป็น

ปัจจัยเร่งด่วนที่สำาคัญ 

- การลดปริมาณ CO
2
 

ในภาค อุตสาหกรรม
- การหาแหล่งพลังงาน

สะอาดทดแทนการ

ใช้นำ้ามัน

เศรษฐกิจ

สีเขียว / 
อุตส�หกรรม

สะอ�ด
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มิติเศรษฐกิจ 
Events Pattern Trends

- ในอนาคตการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and 
Technology: S&T) จะเป็นตัวชี้วัดที่สำาคัญ
ของความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ และอำานาจ
การเมืองและการทหารในระดับโลก 

- อุตสาหกรรมอวกาศทั่วโลกจะสร้างกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 
ค.ศ. 2041 

- การใช้ AI ในการค้าปลีก 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Remilk ที่ถูกเพาะขึ้นใน

ห้องแล็ป โดยไม่ต้องใช้แม่วัว เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมในอนาคตที่ได้รับการจับตามอง 

- หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
อุตสาหกรรมแปรรูปด้านปศุสัตว์ จะสร้าง
ความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมใน
ทศวรรษหน้า อันมาจากการกระแส 
การปฏิเสธการบริโภคเนื้อสัตว์ 

- สถาบันนวัตกรรมและการสร้างสรรค์จักรกล
การเกษตรแห่งประเทศจีน (CHIAIC) ผลิตรถ
แทรกเตอร์ไร้คนขับช่วยทุ่นแรงในการทำาการ
เกษตรยุคใหม่ 

- AI for life (AI เพื่อ
ชีวิตที่ดีกว่า)

- การใช้ Big Data
- การใช้เทคโนโลยี

แทนที่แรงงานมนุษย์
- นวัตกรรมด้าน

อุตสาหกรรมอาหาร
ในอนาคต

นวัตกรรมและ
อุตส�หกรรม
ใหม่สำ�หรับ

อน�คต  



Thailand Security Trends and Driving Forces 202150

มิติเศรษฐกิจ 
Events Pattern Trends

- ประเทศที่มีจำานวนประชากรมากในทวีป
เอเชีย 

- จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว  
จนทำาให้ทวีปเอเชียถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มี
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี ค.ศ. 2040  

- การเติบโตที่รวดเร็วขึ้นในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น
ประเทศทีม่ปีระชากรมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก 
อาจทำาให้อินโดนีเซียติดอันดับ 10 ของ
ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ภายใน
ปี ค.ศ. 2040

- การแข่งขันเป็น
ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ

- การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค

- การเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค/อนุภูมิภาค

- ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
โลกย้ายเข้าสู่ภูมิภาค
เอเชีย

ก�รเป็น
ศูนย์กล�งท�ง

เศรษฐกิจ

- มองโกเลียของจีนประกาศห้ามการขุด 
คริปโตเคอร์เรนซี่ 

- อินเดียจ่อแบน Cryptocurrency ห้ามแม้แต่
ถือครอบครอง

- บิทคอยน์ร่วง หลังพาวเวลชี้สกุลคริปโตเป็น
สินทรัพย์เก็งกำาไร 

- รัฐบาลจีนกับการเร่งเปิดตัว “หยวนดิจิทัล” 
อาจสะเทือนตลาดบิตคอยน์โลก 

- การเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านระบบ AI 
- การใช้ Blockchain เพิ่มศักยภาพทาง

เศรษฐกิจ

- Cryptocurrency/ 

Block Chain

- สกุลเงินดิจิทัล

เศรษฐกิจ
ดิจิทัล
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มิติเศรษฐกิจ 
Events Pattern Trends

- จีน-สหรัฐอเมริกา ซื้อขายก๊าซเชื่อมความ
สัมพันธ์ 

- จับตาไบเดน ผลักดันข้อตกลง TPP ต่อหรือไม่ 
- จีนจำากัดแพลตฟอร์มธุรกิจฟินเทค 
- ออสเตรเลยีหลีกเลีย่งสงครามการค้ากับจนี 
- จีนออกกฎควบคุมการส่งออกสินค้าและ

บริการที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง 
- จีนเข้มงวดกฎระเบียบเกี่ยวกับแร่ธาตุหายาก 

(Rare Earth) 
- อินเดียจับตาดูสินค้าสวมสิทธิและละเมิด FTA 
- “สี จิ้นผิง” สั่งคุมเข้ม หวังสกัดอิทธิพลบรษิทั

แพลตฟอร์มอนิเทอร์เนต็ในตลาดจีน 
- รัฐบาลทั่วโลกเอาจริงกับการออกกฎคุมเข้ม

ยักษ์เทค

- การกีดกัน 

ทางการค้า

- บทบาทของรัฐกับ

การควบคุมระบบ

เศรษฐกิจ

- การสร้างมาตรฐาน

ทางการค้า

- นโยบายการค้า 

เชิงปกป้อง

- มาตรการด้าน

เศรษฐกิจของชาติ

มหาอำานาจ

- การแข่งขันทาง

เศรษฐกิจของประเทศ

มหาอำานาจ

ม�ตรก�ร 
ด้�นเศรษฐกิจ

ของช�ติ
มห�อำ�น�จ

ต�ร�งที่ 5 แสดงแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติเศรษฐกิจ
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3.3.3 ต�ร�งแรงผลัก (Driving Forces) มิติเศรษฐกิจ

มิติเศรษฐกิจ 
Trends Driving Forces

ทิศท�ง
เศรษฐกิจโลก

- การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital 
Transformation)

- การผูกขาดทางเศรษฐกิจ
- การเคลื่อนอำานาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic 

Power Shift to the East)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกตำ่าทางเศรษฐกิจ
- ภาวะหนี้ครัวเรือน
- หนี้สาธารณะ
- ความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม
- โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- พฤติกรรมการบริโภคและ Life Style ของประชาชน
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- โรคระบาด (Pandemic)
- Digital Platform
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มิติเศรษฐกิจ 
Trends Driving Forces

ตล�ดแรงง�น - การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital 
Transformation)

- การเคลื่อนอำานาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic 
Power Shift to the East)

- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกตำ่าทางเศรษฐกิจ
- ภาวะหนี้ครัวเรือน
- หนี้สาธารณะ
- ความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ
- โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- โรคระบาด (Pandemic)

ก�รย้�ยถ่ินฐ�น

จ�กผลกระทบ

ท�งเศรษฐกิจ

- การเคลื่อนอำานาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic 

Power Shift to the East)

- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)

- ความตกตำ่าทางเศรษฐกิจ

- ภาวะหนี้ครัวเรือน

- หนี้สาธารณะ

- โรคระบาด (Pandemic)

เศรษฐกิจสีเขียว/ 

อุตส�หกรรม

สะอ�ด

- การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital 

Transformation)

- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)

- ความตกตำ่าทางเศรษฐกิจ

- โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)

- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก

- พฤติกรรมการบริโภคและ Life Style ของประชาชน

- โรคระบาด (Pandemic)
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มิติเศรษฐกิจ 
Trends Driving Forces

นวัตกรรมและ

อุตส�หกรรมใหม่

สำ�หรับอน�คต  

- การเคลื่อนอำานาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic 
Power Shift to the east)

- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกตำ่าทางเศรษฐกิจ
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม
- โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- พฤติกรรมการบริโภคและ life Style ของประชาชน
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)

ก�รเป็น

ศูนย์กล�ง 

ท�งเศรษฐกิจ

- การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital 
Transformation)

- การผูกขาดทางเศรษฐกิจ
- การเคลื่อนอำานาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic 

Power Shift to the east)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกตำ่าทางเศรษฐกิจ
- หนี้สาธารณะ
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม
- สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- Digital Platform
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มิติเศรษฐกิจ 
Trends Driving Forces

เศรษฐกิจดิจิทัล - การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital 
Transformation)

- การเคลื่อนอำานาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic 
Power Shift to the east)

- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกตำ่าทางเศรษฐกิจ
- สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- พฤติกรรมการบริโภคและ life Style ของประชาชน
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- โรคระบาด (Pandemic)
- Digital Platform

ม�ตรก�ร 

ด้�นเศรษฐกิจ

ของช�ติ

มห�อำ�น�จ

- การนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital 
Transformation)

- การผูกขาดทางเศรษฐกิจ
- การเคลื่อนอำานาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic 

Power Shift to the east)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกตำ่าทางเศรษฐกิจ
- หนี้สาธารณะ
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม
- สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- Digital Platform

ต�ร�งที่ 6 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติเศรษฐกิจ
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3.4 มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)
3.4.1 สรุปภ�พรวมสถ�นก�รณ์/เหตุก�รณ์สำ�คัญ
•	 พลงัง�นในอน�คต โดยมาจากเหตกุารณ์สำาคญัต่าง ๆ   เช่น (1) ความต้องการ

พลังงานของโลกคาดว่ายังคงเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี ค.ศ. 2017-2040 

เนือ่งจากประเทศต่าง ๆ  พยายามพสิจูน์การเข้าถงึพลงังานทัง้หมด ชายฝ่ังตะวนัออก

ของออสเตรเลียเคยประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรง แต่ขณะน้ี

กำาลังเผชิญกับปัญหาท่ีตรงกันข้าม เน่ืองจากอุปทาน LNG ทั่วโลกมีราคาตำ่า  

ส่งผลการขาดดุลอุปทานอาจเกิดขึ้นหลังปีค.ศ. 2023 (2) การเรียกร้องให้มีการขาย

รถยนต์ที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ 100% ภายในปี พ.ศ. 2578 และรถบรรทุกสำาหรับ

งานหนักที่ไม่มีการปล่อยมลพิษภายในปี พ.ศ. 2583 คณะกรรมการจะผลักดัน

อเมริกาไปสู่เส้นทางสู่การขนส่งที่สะอาดและมีสุขภาพดีขึ้น (3) การเปลีย่นแปลง 

ด้านพลงังานจะแผ่ออกไปในช่วงทศวรรษท่ี 2030 และหลงัจากนัน้ วถิขีองโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซ

ธรรมชาตจิะแตกต่างกันไปตามสถานทีท่ีต้ั่งและสภาพแวดล้อมและนโยบายในปัจจบุนั 

ในช่วงทศวรรษ 2030 แหล่งจ่ายไฟจะต้องถูกกำาจดัคาร์บอนออก กล่าวอกีนัยหนึง่ 

จะต้องไม่ขึน้กบัถ่านหิน นำา้มนั และก๊าซเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น 

•	 คว�มตระหนักรู้ด้�นส่ิงแวดล้อมของภ�คประช�ชน โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นมีส่วนรับผิดชอบ 

ต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีมากกว่าเทีย่วบนิระหว่างประเทศและการขนส่ง

ทางทะเลทัง้หมดรวมกนั ซึง่คาดว่าหากดำาเนินตามแนวทางธรุกจิเดมิจะเพ่ิมการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกได้ถึง 50% ในทศวรรษหน้า เป็นต้น

•	 ม�ตรก�รส่งเสริมสิง่แวดล้อมของภ�ครฐัและองค์กรระหว่�งประเทศ 

โดยมาจากเหตกุารณ์สำาคญัต่าง ๆ เช่น (1) คณะรัฐมนตรี COP26 ตกลงที่จะเปลี่ยน

การใช้ถ่านหินภายในประเทศไปเป็นระบบพลังงานท่ีลดการปล่อยคาร์บอน 

อย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 2030 ซึ่งจะเป็นแผนที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น (2) รัฐมนตรี

สิง่แวดล้อม G7 ให้คำามัน่ว่าจะดำาเนนิการตามข้ันตอนทีเ่ป็นรปูธรรมเพือ่ยติุการจดัสรร
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เงินทุนทั้งหมดสำาหรับการผลิตถ่านหินภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564 และจะกำาจัดระบบ

พลังงานถ่านหินที่ยังไม่ลดจำานวนในช่วงทศวรรษ 2030 หากมาตรการด้าน 

สิง่แวดล้อมดำาเนนิการล่าช้าออกไปเพยีง 5 ปีคาดว่าจะมขียะพลาสติกทีม่กีารจดัการ

ที่ไม่เหมาะสมเพิ่มข้ึนอีก 300 ล้านตัน (3) ในออสเตรียเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

กำาลงัได้รบัการดำาเนนิการอย่างรวดเรว็และรัฐมนตรีพลังงานสเีขยีวด้านการปกป้อง

สภาพภมูอิากาศ สิง่แวดล้อม และพลงังาน มุง่ความพยายามทำาให้ออสเตรยีคาร์บอน

เป็นกลางภายในปี พ.ศ. 2583 (4) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติพยายาม

สร้างแบบจำาลองชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการประหยัดต่อปีภายในปี พ.ศ. 2583  

ซึง่เทยีบเท่ากับสถานไีฟฟ้า 480 แห่งหรอื 970 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ (5) สหภาพ

เกษตรกรแห่งชาต ิ(สหรัฐอเมรกิา) (National Farmers Union (United States): NFU) 

จัดตัง้กลุ่มเป้าหมายในการทำาฟาร์ม โดยมุง่กลายเป็นศนูย์ภายในปี ค.ศ. 2040 ดงันัน้  

สิง่สำาคญั คือ การมีเครือ่งมือในการสร้างความเข้าใจท่ีแท้จริงในผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

ของการทำาฟาร์ม SREP IP เป็นส่วนหนึ่งของแผนเบ็ดเสร็จของรัฐบาลมองโกเลีย  

ซึ่งคาดว่าจะอำานวยความสะดวกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย 20% มุ่งเป้าหมาย

ที่พลังงานหมุนเวียนในปี ค.ศ. 2023 และจะเพิ่มเป็น 30% ภายในปี ค.ศ. 2030  

(6) คณะกรรมการปกป้องสิง่แวดล้อมทางทะเลของ IMO อนมุตัแิผนปฏบิตักิาร ซ่ึงรวมถงึ 

การรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เพื่อใช้ในแผนของมาตรการระยะส้ัน 

และการเริ่มต้นการศึกษา GHG (greenhouse gas: GHG) เพื่อมุ่งหวังจะปรับแก้ไข

ยุทธศาสตร์ GHG ในปี ค.ศ. 2023 เป็นต้น

•	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้�นส่ิงแวดล้อม โดยมาจากเหตุการณ์

สำาคัญต่าง ๆ  เช่น (1) นวัตกรรมแปลงนำ้าเค็มให้เป็นนำ้าสะอาดด้วยแสงอาทิตย์ 

และให้แสงสว่างตอนกลางคืนในประเทศชิลี (2) รองเท้าย่อยสลายได้จากยีสต์

เหลือทิ้งจากการทำาคอมบูชะ (การคือเอาขยะมาหมักเพื่อสลายขยะ) (3) ญีปุ่น่

พัฒนาดาวเทียมจากไม้ครั้งแรกเพื่อหวังลดขยะในอวกาศ เป็นต้น 

•	 วิกฤติ ส่ิงแวดล ้อม โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต ่าง ๆ เช ่น  

(1) นกัวทิยาศาสตร์พบโลกกำาลงัหมนุเรว็ข้ึนในปี ค.ศ. 2020 โดยมสีถิตวัินทีส่ัน้ทีส่ดุ 28 ครัง้
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และปี ค.ศ. 2021 มแีนวโน้มหมนุเรว็ข้ึนหลายสบิปีทีผ่่านมา (2) นกัวทิยาศาสตร์เผย

นำา้ทะเลทีร้่อนขึน้ทำาให้ฉลามขาวต้องย้ายหนี หวัน่อันตรายต่อสตัว์ถิน่อืน่ เป็นต้น

3.4.2 ต�ร�งแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติสิ่งแวดล้อม

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)
Events Pattern Trends

- ความต้องการพลงังานของโลกคาดว่ายงัคงเพิม่ขึน้
เป็น 1.2 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี ค.ศ.2017-2040

- คณะกรรมการจะผลักดันอเมริกา ไม่มีการปล่อย
มลพิษ 100% ภายในปี พ.ศ. 2578 และรถ
บรรทุกสำาหรับงานหนักที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ
ภายในปี พ.ศ. 2583 

- การเปลี่ยนแปลงพลังงาน แหล่งจ่ายไฟจะต้อง
ถูกกำาจัดคาร์บอนออก และจะต้องไม่ขึ้นกับ
ถ่านหิน นำ้ามัน และก๊าซเป็นส่วนใหญ่

- การลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
ในวงการ
อุตสาหกรรม

- พลังงานสะอาด
- การใช้พลังงานใน

ชีวิตประจำาวัน
- พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความยั่งยืน

พลังง�นใน

อน�คต

- อุตสาหกรรมแฟชั่นมีส่วนรับผิดชอบต่อการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีมากกว่า
อุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศและ 
การขนส่งทางทะเลทั้งหมดรวมกัน ซึ่งคาดว่า
หากดำาเนนิตามแนวทางธรุกิจเดมิจะเพ่ิมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 50% ในทศวรรษหน้า

- กระแสรักษ์โลก
- พฤติกรรมและ 

การรับรู้ใหม่ด้าน
สิ่งแวดล้อม

- การปรับตัวจาก
สภาพภูมิอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลง

คว�ม
ตระหนักรู้ 

ด�้น 
ส่ิงแวดล้อม
ของภ�ค
ประช�ชน
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มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)
Events Pattern Trends

- คณะรัฐมนตรี COP26 จะเปลี่ยนการใช้ถ่านหิน
ภายในประเทศไปเป็นระบบพลังงานที่ลดการ
ปล่อยคาร์บอนในช่วงทศวรรษ 2030

- รัฐมนตรีสิง่แวดล้อม G7 ให้คำามัน่ว่าจะดำาเนนิการ
ตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติการ 
จัดสรรเงินทุนทั้งหมดสำาหรับการผลิตถ่านหิน
ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564 และจะกำาจัดระบบ
พลังงานถ่านหินที่ยังไม่ลดจำานวนในช่วง
ทศวรรษ 2030 หากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ดำาเนินการล่าช้าออกไป

- ในออสเตรียเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมกำาลัง 
ได้รับการดำาเนินการอย่างรวดเร็วและรัฐมนตรี
พลังงานสีเขียวด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานมุ่งความพยายามทำาให้
ออสเตรียคาร์บอนเป็นกลางภายในปี พ.ศ. 2583

- โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติพยายาม
สร้างแบบจำาลองชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการ
ประหยัดต่อปีภายในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งเทียบ
เท่ากับสถานีไฟฟ้า 480 แห่งหรือ 970 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

- สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา)  
National Farmers Union (United States): 
NFU) จัดตั้งกลุ่มเป้าหมายในการทำาฟาร์ม  
โดยมุง่กลายเป็นศนูย์ภายในปี ค.ศ. 2040 คาดว่า 
จะอำานวยความสะดวกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
โดย 20% มุ่งเป้าหมายที่พลังงาน หมุนเวียนในปี 
ค.ศ.2023 และจะเพิม่เป็น 30% ภายในปี ค.ศ.2030

- การส่งเสริม 
กฎระเบียบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐ

- การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน

ม�ตรก�ร 
ส่งเสริม 

ส่ิงแวดล้อม
ของภ�ครัฐ
และองค์กร
ระหว่�ง
ประเทศ
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มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)
Events Pattern Trends

- คณะกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลของ 
IMO อนมุตัแิผนปฏบิตักิาร ซ่ึงรวมถึงการรวบรวม
ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เพื่อใช้ใน 
แผนของมาตรการระยะสั้นและการเริ่มต้น 
การศึกษา GHG (greenhouse gas: GHG) เพ่ือมุ่งหวัง
จะปรับแก้ไขยุทธศาสตร์ GHG ในปี ค.ศ.  2023

- นวัตกรรมแปลงนำ้าเค็มให้เป็นนำ้าสะอาดด้วย    
แสงอาทิตย์ และให้แสงสว่างตอนกลางคืน 
ในประเทศชิลี 

- รองเท้าย่อยสลายได้จากยีสต์เหลือทิ้งจาก 
การทำาคอมบูชะ (การคือเอาขยะมาหมัก 
เพื่อสลายขยะ)

- ญี่ปุ่นพัฒนาดาวเทียมจากไม้ครั้งแรก  
เพื่อหวังลดขยะในอวกาศ

- นวัตกรรมแก้
ปัญหาขยะ

- เทคโนโลยีเพื่อสิ่ง
แวดล้อม

- การบริหารจัดการ
ขยะในอนาคต

นวัตกรรม
และ

เทคโนโลยี
ด้�น 

สิ่งแวดล้อม

- นักวิทยาศาสตร์พบโลกกำาลังหมุนเร็วขึ้นในปี 
ค.ศ. 2020 โดยมีสถิติวันที่สั้นที่สุด 28 ครั้ง และ
ปี ค.ศ. 2021 มีแนวโน้มหมุนเร็วขึ้นหลายสิบปี 
ที่ผ่านมา

- นักวิทยาศาสตร์เผยนำ้าทะเลที่ร้อนขึ้น ทำาให้
ฉลามขาวต้องย้ายหนี หวั่นอันตรายต่อสัตว์ 
ถิ่นอื่น

- ความพยายามใน
การลดโลกร้อน
(Climate 
Change/ Global 
Warming) - ภัย
ธรรมชาติรุนแรง

- มลพิษทางอากาศ
- ฝุ่น PM 2.5

วิกฤติ 
ส่ิงแวดล้อม

ต�ร�งที่ 7 แสดงแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติสิ่งแวดล้อม
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3.4.3 ต�ร�งแรงผลัก (Driving Forces) มิติสิ่งแวดล้อม

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)
Trends Driving Forces

พลังง�นในอน�คต - การขาดแคลนพลังงานฟอสซิล
- กระแสรักษ์โลก

  คว�มตระหนักรู้ 

  ด้�นสิ่งแวดล้อม

  ของภ�คประช�ชน

- โรคอุบัติใหม่
- โรคระบาด
- ภัยพิบัติธรรมชาติ (นำ้าท่วม,ภัยแล้ง ฯลฯ)

  ม�ตรก�รส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

  ของภ�ครัฐและองค์กรระหว่�ง    

  ประเทศ

- นโยบายจัดการขยะของภาครัฐ
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การพัฒนาที่ขาดสมดุล
- กิจกรรมจากมนุษย์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

  ด้�นสิ่งแวดล้อม

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- การเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Degradation)
- มลพิษทางอากาศ

  วิกฤติสิ่งแวดล้อม - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Change) 

- การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- การขยายตัวของเมืองและประชากร
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ไม่เหมาะสม

ต�ร�งที่ 8 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติสิ่งแวดล้อม
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3.5 มิติก�รเมือง (Politic)
3.5.1 สรุปภ�พรวมสถ�นก�รณ์/เหตุก�รณ์สำ�คัญ
•	 ปญัห�ท�งก�รเมอืงภ�ยในทีเ่พิม่ม�กข้ึน โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญ

ต่าง ๆ เช่น (1) กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 

เดนิขบวนเรยีกรอ้งใหน้ายกรฐัมนตรลีาออกจากตำาแหนง่ (2) กลุ่มเยาวชนปลดแอก

และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเดินขบวนเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 

(3) ประชาชนเรียกร้องแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (4) ประชาชนเรียกร้อง 

ให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (5) การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม 

จากฝ่ายการเมืองเกิดจากความขัดแย้งผลประโยชน์ทางการเมืองมีระบบอุปถัมภ์ท่ีเอ้ือต่อ

พวกเดียวกัน เป็นต้น

•	 คว�มคิดคว�มเช่ือ และทัศนคติต่อสถ�บันหลักของช�ติ โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) เหตุการณ์ประชาชนบางกลุ่มไม่ยืนตรงเคารพ 

เพลงสรรเสรญิพระบารมใีนโรงหนงั (2) กลุม่เยาวชนปลดแอกเดนิขบวนเรยีกรอ้งให้

ปฏิรูปสถาบันและปรับลดงบสถาบัน โดยขอเป็นตัวแทนกลุ่มคณะราษฎร เป็นต้น

•	 ก�รแข่งขันของประเทศมห�อำ�น�จ โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ   

เช่น (1) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประกาศเพิกถอนบริษัทสื่อสารโทรคมนาคม

สัญชาติจีน  3 ราย ออกจากทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ (2) รายงานของจีน เรื่อง  

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสหรัฐฯ ต่อการควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 

ที่ไม่มีประสิทธิภาพ (3) การประชุมผู้นำากลุ่มจตุภาคีด้านความมั่นคง (QUAD)  

คร้ังแรกของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ (4) การคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2040 

จีนจะเป็นคู่แข่งท่ีสำาคัญท่ีสุดของสหรัฐฯ ในด้านอวกาศ ท้ังด้านการค้าพาณิชย์  

ความมั่นคง และการทหาร เป็นต้น

•	 ก�รทุจริต คอรัปชั่น โดยม�จ�กเหตุก�รณ์สำ�คัญต่�ง ๆ เช่น  

(1) การเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) 

ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในการจัดทำาโครงการจัดซ้ือเสาไฟฟ้า 
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รูปประติมากรรมกินรี (2) ผอ.แผนกคดีอาชญากรรมการเลอืกตัง้ของกระทรวงยตุธิรรม

สหรัฐฯ ลาออกจากตำาแหน่ง เพื่อประท้วงรัฐมนตรี วิลเลียม บาร์ หลังเขาอนุญาต

ให้สืบสวนเรื่องทุจริตเลือกตั้งก่อนจะมีการยืนยันผลอย่างเป็นทางการ (3) ทุจริต

โครงการ “คนละคร่ึง” รายแรก สแกนจ่ายเงิน โดยไม่มีการซ้ือขายจริง แบ่งเงินท่ีได้ 

เป็นค่าตอบแทน คาดอาจมีอีกกว่า 700 ราย (4) ข้าราชการการเงินระดับสูงทุจริต

เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ซ่ึงเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและนราธิวาสเกือบ  

20 โรงเรียน โดยแจ้งยอดนักเรียนสูงกว่าความเป็นจริง หลังโอนเงินแล้วให้โรงเรียน

โอนกลับเข้าบัญชีส่วนตัว พบทำามาหลายปีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 ได้เงินไปกว่า 15 ล้านบาท 

จึงมีคำาสั่งให้ไล่ออกจากราชการและแจ้งความดำาเนินคดีอาญา เป็นต้น

3.5.2 ต�ร�งแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติก�รเมือง 

มิติก�รเมือง (Politic)
Events Pattern Trends

 - การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมจาก 
ฝ่ายการเมืองเกิดจากความขัดแย้งผลประโยชน์
ทางการเมืองมีระบบอุปถัมภ์ท่ีเอ้ือต่อ 
พวกเดียวกัน

-  กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วม
   และการชุมนุมเดินขบวนเรียกร้องให้
   นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำาแหน่ง 
-  กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วม 

ธรรมศาสตร์เดินขบวนเรียกร้องให้แก้ไข
   รัฐธรรมนูญ 
-  ประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขที่มาของสมาชิก

วุฒิสภา 
-  ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา
   เศรษฐกิจ

- การเรียกร้อง 
ทางการเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน

- ความขัดแย้ง 
ทางการเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน

- การทุจริตในระบบ
ราชการ

- อิทธิพลของสื่อต่อ 
ความคิด ความเชื่อ 
และอุดมการณ์
ทางการเมือง

- ความขัดแย้งในทุกมิติ 
มีลักษณะผสม
ผสาน (Hybrid) 
มากขึ้น

ปัญห�

ท�งก�รเมือง

ภ�ยในที่เพิ่ม

ม�กขึ้น
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มิติก�รเมือง (Politic)
Events Pattern Trends

-   เหตุการณ์ประชาชนบางกลุ่มไม่ยืนตรง 

    เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง

-   กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วม 

    ธรรมศาสตร์และการชุมนุมเดินขบวน

    เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันและปรับลดงบ

    สถาบัน โดยขอเป็นตัวแทนกลุ่มคณะราษฎร

- ความคิดความเช่ือ 

และทัศนคติต่อ

สถาบันหลักของชาติ

ท่ีเปล่ียนแปลงไป

- พฤติกรรมมนุษย์

และปรากฎการณ์

ทางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป

คว�มคิด

คว�มเช่ือ และ

ทัศนคติต่อ

สถ�บันหลัก

ของช�ติ

-  ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประกาศเพิกถอน    
   บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมสัญชาติจีน  
   3 ราย ออกจากทะเบียน 
   ตลาดหลักทรัพย์
-  รายงานของจีน เรื่อง การละเมิดสิทธิ 
   มนุษยชนใน สหรัฐฯ ต่อการควบคุม 
   การระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 ท่ีไม่มี 
   ประสิทธิภาพ
-  การประชุมผู้นำากลุ่มจตุภาคี 

ด้านความมั่นคง (QUAD) ครั้งแรกของ 
โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

-  การคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2040 จีน
จะเป็นคู่แข่งที่สำาคัญที่สุดของสหรัฐฯ  
ในด้านอวกาศ ทั้งด้านการค้าพาณิชย์ 
ความมั่นคงและการทหาร 

 

- การขยายอาณาเขต ก�รแข่งขัน
ของประเทศ
มห�อำ�น�จ
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มิติก�รเมือง (Politic)
Events Pattern Trends

-  การเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้จ่าย
   งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำาบล 

(อบต.) ราชาเทวะ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ ในการจัดทำาโครงการจัดซ้ือ 
เสาไฟฟ้ารูป ประติมากรรมกินรี

-  ผอ.แผนกคดีอาชญากรรมการเลือกตั้งของ
   กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ลาออกจาก
   ตำาแหน่ง เพ่ือประท้วงรัฐมนตรี วิลเลียม บาร์ 

หลังเขาอนุญาตให้สืบสวนเรื่องทุจริต
   เลือกตั้งก่อนจะมีการยืนยันผลอย่างเป็น
   ทางการ
-  การทุจริตโครงการ “คนละครึ่ง” รายแรก
   สแกนจ่ายเงิน โดยไม่มีการซื้อขายจริง 
   แบ่งเงินที่ได้ค่าตอบแทน คาดอาจมีอีกกว่า 

700 ราย
-  ข้าราชการการเงินระดับสูงทุจริตเงิน

อุดหนุนโรงเรียนเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นใน
กรุงเทพ ฯ และนราธิวาสเกือบ 20 โรงเรียน 
โดยแจ้งยอดนักเรียนสูงกว่าความเป็นจริง
หลังโอนเงินแล้วให้โรงเรียนโอนกลับ 
เข้าบัญชี ส่วนตัว พบทำามาหลายปีตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ได้เงินไปกว่า 15 ล้านบาท  
จึงมีคำาสั่งให้ไล่ออกจากราชการและ 
แจ้งความดำาเนินคดีอาญา

- การครอบงำาของ 

ค่านิยมตะวันตก

- ความคิดความเชื่อ 

และทัศนคติต่อ

สถาบันหลักของชาติ

ที่เปลี่ยนแปลงไป

- พฤติกรรมมนุษย์

และปรากฎการณ์

ทางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป

ก�รทุจริต 

คอรัปชั่น

ต�ร�งที่ 9 แสดงแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติก�รเมือง
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3.5.3 ต�ร�งแรงผลัก (Driving Forces) มิติก�รเมือง

มิติก�รเมือง (Politic)
Trends Driving Forces

ปัญห�ท�งก�รเมือง

ภ�ยในที่เพิ่มม�กขึ้น

- การขับเคลื่อนประชาธิปไตยในสังคมไทย
- การใช้ Fake News ลดความน่าเชื่อถือ
- ทัศนคติต่อระบอบการเมืองในปัจจุบัน
- ความเหลื่อมลำ้าทางสังคม
- ระบบอุปถัมภ์/เอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
- ไม่ยอมรับในรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
- การแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมือง
- ค่านิยมประชาธิปไตยและการรักษาสิทธิของ

ประชาชน
- จริยธรรมของนักการเมือง
- ความถดถอยของอธิปไตยแห่งรัฐ
- การบริหารของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ
- ระบบราชการรวมศูนย์ทำางานแบบแยกส่วน
- การแก้ปัญหาของโรคติดเชื้อ COVID-19
- การรวมกลุ่มทางสังคมดิจิทัล
- สังคมที่ยึดปัจเจกบุคคล
- ความไม่เท่าเทียมในสังคม
- การปะทะกันของแนวคิดอนุรักษ์แบบตรึงแน่นกับ

เสรีนิยมแบบสุดโต่ง

  คว�มคิดคว�มเช่ือและ 
  ทัศนคติต่อสถ�บันหลัก 
  ของช�ติ

- การแทรกแซงของชาติตะวันตก
- ขาดความฉลาด Digital Literacy
- ความผูกพันกับสถาบันลดลง
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3.5.3 ต�ร�งแรงผลัก (Driving Forces) มิติก�รเมือง

มิติก�รเมือง (Politic)
Trends Driving Forces

ปัญห�ท�งก�รเมือง

ภ�ยในที่เพิ่มม�กขึ้น

- การขับเคลื่อนประชาธิปไตยในสังคมไทย
- การใช้ Fake News ลดความน่าเชื่อถือ
- ทัศนคติต่อระบอบการเมืองในปัจจุบัน
- ความเหลื่อมลำ้าทางสังคม
- ระบบอุปถัมภ์/เอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
- ไม่ยอมรับในรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
- การแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมือง
- ค่านิยมประชาธิปไตยและการรักษาสิทธิของ

ประชาชน
- จริยธรรมของนักการเมือง
- ความถดถอยของอธิปไตยแห่งรัฐ
- การบริหารของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ
- ระบบราชการรวมศูนย์ทำางานแบบแยกส่วน
- การแก้ปัญหาของโรคติดเชื้อ COVID-19
- การรวมกลุ่มทางสังคมดิจิทัล
- สังคมที่ยึดปัจเจกบุคคล
- ความไม่เท่าเทียมในสังคม
- การปะทะกันของแนวคิดอนุรักษ์แบบตรึงแน่นกับ

เสรีนิยมแบบสุดโต่ง

  คว�มคิดคว�มเช่ือและ 
  ทัศนคติต่อสถ�บันหลัก 
  ของช�ติ

- การแทรกแซงของชาติตะวันตก
- ขาดความฉลาด Digital Literacy
- ความผูกพันกับสถาบันลดลง

มิติก�รเมือง (Politic)
Trends Driving Forces

  ก�รแข่งขันของประเทศ 

  มห�อำ�น�จ

- การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก
- ภูมิรัฐศาสตร์/การแบ่งขั้วอำานาจ
- Power Shift
- มหาอำานาจสร้างพันธมิตร
- การแย่งชิงทรัพยากรโลก
- ทุนนิยม
- ภูมิภาคนิยม

  ก�รทุจริต คอรัปชั่น - ผลประโยชน์ส่วนบุคคล
- วัตถุนิยม
- การมีช่องว่างทางกฎหมาย 
- การเลี้ยงดู/ปลูกฝังศีลธรรมในครอบครัว

ต�ร�งที่ 10 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติก�รเมือง

3.6 มิติคว�มมั่นคง/ก�รทห�ร (Military)
3.6.1 สรุปภ�พรวมสถ�นก�รณ์/ เหตุก�รณ์สำ�คัญ
•	ก�รแข่งขันของช�ติมห�อำ�น�จมีคว�มซับซ้อนม�กข้ึน  

โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ  เช่น (1) ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ไต้หวันจะจัดต้ังสถาบัน

เก่ียวกับเสรีภาพและประชาธิปไตยการเลือกต้ังโดยเสรี และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  

(2) การลดกำาลังทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียใต้ 

และพ้ืนท่ีอ่ืนๆองค์ประกอบสำาคัญของการแข่งขันด้านความม่ันคงในทศวรรษหน้า คือ 

ความท้าทายในการ “ซ่อนและค้นหา” โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพยายามระบุสถานท่ี 

และกิจกรรมของฝ่ายตรงข้าม เช่น จีนและรัสเซียท่ีดำาเนินกิจกรรมด้านความม่ันคง 

อยู่นอกยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันออก ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการแข่งขันจากท่ัวโลก

ท่ีขยายตัว การปรับปรุงความสามารถในการไม่ยอมรับและการหลอกลวงของจีนและ

รัสเซีย ดังน้ัน สหรัฐฯ และพันธมิตรจะต้องปรับปรุงกองทัพอากาศ อวกาศ และ 
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ความสามารถในการเฝ้าระวังอ่ืน ๆ  เพ่ือติดตามการกระทำาของประเทศฝ่ายตรงข้ามจาก

ท่ัวโลก กรณีความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก ช่องแคบไต้หวัน และ

คาบสมุทรเกาหลี เป็นต้น 

•	ก�รพัฒน�เทคโนโลยีท�งก�รทห�รเพ่ือเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ

ท�งก�รทห�รและก�รแข่งขันก�รสะสมอ�วุธ โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ   เช่น 

(1) อุตสาหกรรมการเคล่ือนท่ีทางอากาศข้ันสูง (Advanced Air Mobility: AAM)  

มีแนวโน้มที่จะแข่งขันกับอุตสาหกรรมการผลิตเฮลิคอปเตอร์ โดยมีแนวโน้มว่า 

ในทศวรรษหน้าจะมีการค้นหาวิศวกรจำานวนหลายพันคนท้ังท่ีเป็นพลเรือนและทหารท่ีมี 

ความสามารถเพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาเคร่ืองบินขับไล่ (2) ภายในปี ค.ศ. 2040 สหรัฐฯ  

จะเป็นประเทศเดียวท่ีเป็นประเทศท่ีมีตลาดด้านการทหารขนาดใหญ่ โดยจะเป็นตลาด

ท่ีเติบโตและมีศักยภาพทางการเงินการคลัง เพ่ือคงสถานะของกองทัพไว้ท่ัวโลก  

(3) ในทศวรรษหน้ายานยนตข์บัเคลือ่น 4 ลอ้ (Humvee) ซึง่เปรยีบเสมอืนสญัลกัษณ์

หรือไอคอนของรถทหารอเมริกันจะเริ่มลดลง โดยมีรถหุ้มเกาะ (JLTV) มาแทนที่  

(4) กองทัพอินเดีย เช่ายานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ (UAV) ของบริษัท Israel 

Aerospace Industries (IAI) ใช้สำาหรับการติดตั้งใกล้ชายแดนที่เป็นข้อพิพาทของ

อินเดยีกับจีน สหราชอาณาจกัร ระบวุา่จะลดกำาลงัทหารในกองทพับก 10,000 นาย 

แล้วมาหันใช้หุ่นยนต์โดรนในยุทธการไซเบอร์มากขึ้น (5) คณะกรรมาธิการสหภาพ

ยุโรปได้เสนอให้จัดงบประมาณด้านความมั่นคงใหม่ สำาหรับงบประมาณปี พ.ศ. 

2564-2570 เช่นเดียวกับรัสเซียที่มีแผนค่าใช้จ่ายที่จะซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหารเป็น

แผนระยะยาว 10 ปี (6) ตลาดโดรนและด้านความปลอดภัยและการรักษา 

ความปลอดภัยทัว่โลกคาดวา่จะเตบิโตอยา่งมนียัสำาคญัระหวา่งป ีพ.ศ. 2562-2570 

(7) กระแสของ Military Robotics (หุ่นยนต์ทหาร) คาดว่าจะสูงขึ้นภายในปี 2027 

ขณะทีต่ลาดเรดารท์หารทัว่โลกคาดวา่จะสงูขึน้ภายในป ีพ.ศ. 2570 (8) ปกักิง่กำาลัง

พยายามที่จะเพิ่มคลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างน้อยสองเท่าในทศวรรษหน้าและ 

จะแสวงหาฐานทัพในต่างประเทศต่อไป (9) จีน เพ่ิมงบกลาโหมอีก 6.8% แม้มีภาระ

หน้ีสูง-แรงกดดันจากวิกฤตโควิด เป็นต้น 
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•	 ผู้หญิงมีบทบ�ทในกองทัพม�กข้ึน โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญ

ต่าง ๆ  เช่น (1) ประชากรทหารผ่านศึกหญิงในสหรัฐฯ คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 18% ของ

ประชากรทหารผ่านศึกท้ังหมดภายในปี ค.ศ. 2040 และ (2) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

เสนอช่ือผู้หญิง 2 คน ดำารงตำาแหน่งผู้บัญชาการของทหารสหรัฐฯ น่ังเก้าอ้ีระดับสูง  

ในกองทัพอเมริกา เป็นต้น

•	ก�รนำ�เทคโนโลยีม�กำ�หนดนโยบ�ยด้�นก�รทห�ร โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) กองทัพอังกฤษถูกกำาหนดให้ลดกำาลังทหารเกือบ  

10,000 นาย ในทศวรรษหน้า ภายใต้แผนงานท่ีได้รับการพิจารณาให้เป็นส่วนหน่ึง 

ของการตรวจสอบบูรณาการด้านการป้องกันประเทศ ซ่ึงจะนำาไปสู่การเพ่ิมงบประมาณสำาหรับ

อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ทางการทหารอ่ืน ๆ (2) ในทศวรรษหน้าประมาณ 37.5% 

ของเครื่องบินทหารที่สร้างขึ้นใหม่จะถูกซ้ือโดยประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 

เอเชีย-แปซิฟิกมากกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ัวโลก (3) กองทัพอวกาศ (Space Force) แถลงว่า

ได้มอบสัญญามูลค่า 384 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับบริษัท United Launch Alliance 

และ Space X เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ในการส่งดาวเทียมทางทหารภายในปี พ.ศ. 2566 

(4) สหรัฐฯ อาจสูญเสียความเหนือกว่าทางด้านการทหารให้กับจีนภายในทศวรรษหน้า 

(5) ทศวรรษหน้าซาอุดีอาระเบียบมีแผนท่ีจะลงทุนมากกว่า 2 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ในอุตสาหกรรมการทหาร ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนเชิงรุกเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่าย 

ทางทหารในพ้ืนท่ี (6) คำาเตือนว่า กองทัพสหรัฐฯ อาจเสียเปรียบด้านการแข่งขันภายใน

ทศวรรษหน้า หากไม่เร่งนำา AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในกองทัพ เป็นต้น

•	คว�มขัดแย้งจ�กเส้นเขตแดนท�งบก/ทะเล กับประเทศ

เพื่อนบ้�น โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ เช่น (1) รัฐบาลใหม่ไนจีเรียกลับมา 

ให้ความสำาคัญกับความม่ันคงทางทะเลและการมีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับ

เพื่อนบ้านอีกครั้ง 
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•	ก�รแสวงห�ประโยชนแ์ละก�รแขง่ขนัท�งอวก�ศ โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ  เช่น (1) สัญญาการปล่อยภารกิจอวกาศรักษาความม่ันคงแห่งชาติ

จะรองรับการปล่อยลิฟต์สำาหรับกองทัพอวกาศและสำานักงานลาดตระเวนแห่งชาติ

มากกว่า 30 ลำา ในระยะเวลาห้าปี (2) ในทศวรรษหน้าสหราชอาณาจักรจะใช้จ่าย

เพิ่มเติมในการสร้างกองบัญชาการอวกาศขึ้นมาใหม่

•	ภัยคุกค�มคว�มมั่นคงที่มีคว�มเชื่อมโยงกันในทุกมิติ  

โดยมาจากเหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ  เชน่ (1) เหตกุารณร์ฐัประหารของประเทศเมยีนมา 

โดยการเข้ามายึดอำานาจของพลเอกอาวุโส มิน อ่อง ลาย (2) เหตุการณ์มีผู้พยายาม

เจาะเข้าระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ (www.mdes.go.th) โดยเบื้องต้นพบว่า

เปน็ระบบทีเ่ขา้มาทำาใหก้ารเขา้ถงึประมวลผลลา่ชา้ ทัง้นี ้ไทยเซริต์ ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 

ในการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เว็บไซต์เกิดความเสียหาย

•	คว�มไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ โดยมาจาก

เหตุการณ์สำาคัญต่าง ๆ  เชน่ (1) คนรา้ยลอบวางระเบดิทหารในพืน้ที ่อ.จะนะ จ.สงขลา 

(2) พบกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามสร้างสถานการณ์สับขาหลอกเปิดช่อง วางคาร์บอมบ์

ในย่านเศรษฐกิจพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีเป้าหมาย 

ร้านสะดวกซื้อและตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น 
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3.6.2 ต�ร�งแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) คว�มม่ันคง/ 

ก�รทห�ร

 
มิติก�รเมือง (Politic)

Events Pattern Trends
 - ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ไต้หวันจะจัดต้ังสถาบัน

เก่ียวกับเสรีภาพและประชาธิปไตยการเลือกต้ังโดยเสรี 
และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง

- ความสัมพันธ์
ระหว่าง 
จีน - สหรัฐฯ

- เกิดสงคราม
ระหว่างชาติ
มหาอำานาจ

ก�รแข่งขัน
ของช�ติ
มห�อำ�น�จมี
คว�มซับซ้อน 
ม�กขึ้น

-   อุตสาหกรรมการเคลื่อนที่ทางอากาศขั้นสูง 
  (Advanced Air Mobility: AAM) มีแนวโน้มที่จะ      
  แข่งขันกับอุตสาหกรรมการผลิตเฮลิคอปเตอร์

-   ภายในปี 2040 สหรัฐฯ จะเป็นประเทศเดียวที่เป็น
    ประเทศที่มีตลาดด้านการทหารขนาดใหญ่ โดยจะ
    เป็นตลาดที่เติบโตและมีศักยภาพทางการเงินการคลัง   

  เพื่อคงสถานะของกองทัพไว้ทั่วโลก
-   จีน เพิ่มงบกลาโหมอีก 6.8% แม้มีภาระหนี้สูง-แรง
    กดดันจากวิกฤตโควิด
-   กระแสของ Military Robotics (หุ่นยนต์ทหาร) 

  คาดว่าจะสูงขึ้นภายในปี ค.ศ. 2027 ขณะที่ตลาด  
  เรดาร์ทหารท่ัวโลกคาดว่าจะสูงข้ึนภายในปี พ.ศ. 2570

-   ปักกิ่งกำาลังพยายามที่จะเพิ่มคลังอาวุธนิวเคลียร์
    อย่างน้อยสองเท่าในทศวรรษหน้าและจะแสวงหา  

  ฐานทัพในต่างประเทศต่อไป
-   ตลาดโดรนและด้านความปลอดภัยและการรักษา  

  ความปลอดภัยท่ัวโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำาคัญ 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2570

- การพัฒนา
เทคโนโลยี
ทางทหาร

- การแข่งขัน
ในด้าน

อุตสาหกรรม

ป้องกัน

ประเทศ

- ขีดความ

สามารถ

ทางการทหาร

ก�รพัฒน�
เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิม
ขีดคว�ม
ส�ม�รถ
ท�งก�รทห�ร
และก�ร
สะสมอ�วุธ
ท่ีมีอ�นุภ�พ
ทำ�ล�ยล้�งสูง
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มิติก�รเมือง (Politic)
Events Pattern Trends

-  ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เสนอชื่อผู้หญิง 2 คน 
ดำารงตำาแหน่ง ผู้บัญชาการทหารของสหรัฐฯ 

   นั่งเก้าอี้ระดับสูง ในกองทัพสหรัฐฯ
-  ประชากรทหารผ่านศึกหญิงในสหรัฐฯ คาดว่าจะ
   เพิ่มขึ้นเป็น 18% ของประชากรทหารผ่านศึก    

ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2040

 

- ผู้หญิงมี
บทบาท
ในกองทัพ
มากขึ้น

ก�รส่งเสริม
บทบ�ทสตรี
ในกองทัพ

-   กองทัพอังกฤษถูกกำาหนดให้ลดกำาลังทหารเกือบ
    10,000 นาย ในทศวรรษหน้า ภายใต้แผนงานท่ีได้รับ

การพิจารณาให้เป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบบูรณาการ
ด้านการป้องกันประเทศ 

-   ทศวรรษหน้าประมาณ 37.5% ของเคร่ืองบิน
    ทหารท่ีสร้างข้ึนใหม่จะถูกซ้ือโดยประเทศต่าง ๆ ใน

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มากกว่าภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ัวโลก
-   กองทัพอวกาศ (Space Force) แถลงว่าได้มอบ
    สัญญามูลค่า 384 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับบริษัท 

United Launch Alliance และ Space X  
เพ่ือปฏิบัติภารกิจ ในการส่งดาวเทียมทางทหารภายใน
ปี พ.ศ. 2566

-   ทศวรรษหน้าซาอุดีอาระเบียมีแผนท่ีจะลงทุน
    มากกว่า 2 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน
    อุตสาหกรรมการทหาร
-   กองทัพสหรัฐฯ อาจเสียเปรียบด้านการแข่งขัน
    ภายในทศวรรษหน้า หากไม่เร่งนำา AI เข้ามา
    ประยุกต์ใช้ในกองทัพ  
-   สหรัฐฯ อาจสูญเสียความเหนือกว่าทางด้านการทหาร

ให้กับจีนภายในทศวรรษหน้า

- การใช้
เทคโนโลยี
ในการ
ตัดสินใจ
ด้านการ

ทหาร

ก�รนำ�
เทคโนโลยี
ม�กำ�หนด
นโยบ�ย
ด้�นก�ร

ทห�ร
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มิติก�รเมือง (Politic)
Events Pattern Trends

 - รัฐบาลใหม่ไนจีเรียกลับมาให้ความสำาคัญกับ
ความม่ันคงทางทะเลและการมีส่วนร่วมใน
ปฏิบัติการทางทะเลร่วมกับเพ่ือนบ้านอีกคร้ัง 

-  สัญญาการปล่อยภารกิจอวกาศรักษา 
ความม่ันคง

   แห่งชาติจะรองรับการปล่อยลิฟต์สำาหรับ 
กองทัพอวกาศและสำานักงานลาดตระเวนแห่งชาติ  
มากกว่า 30 ลำาในระยะเวลา 5 ปี

-  ในทศวรรษหน้าสหราชอาณาจักรจะใช้จ่ายเพ่ิม
เติมในการสร้างกองบัญชาการอวกาศข้ึนมาใหม่

- ความมั่นคงทาง
ทะเล

- ความขัดแย้งจาก
เส้นเขตแดนทางบก/
ทะเลกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

คว�ม
ขัดแย้ง
จ�กเส้น
เขตแดน
ท�งบก/
ทะเล กับ
ประเทศ
เพื่อนบ้�น

-  เหตุการณ์รัฐประหารของประเทศเมียนมา  
โดยการเข้ามายึดอำานาจของพลเอกอาวุโส

   มินอ่อง ลาย
-  เหตุการณ์มีผู้พยายามเจาะเข้าระบบเว็บไซต์    

กระทรวงดิจิทัลฯ (www.mdes.go.th)  
โดยเบื้องต้นพบว่าเป็นระบบที่เข้ามาทำาให้ 
การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มีปัญหา ทำาให้
การระมวลผลล่าช้า ทั้งนี้ ไทยเซิร์ต ใช้เวลา 
1 ชั่วโมงในการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้

เว็บไซต์เกิดความเสียหาย

- ความไม่สงบใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน

- ความม่ังคง
ปลอดภัยทาง
ไซเบอร์

- ภัยคุกคามความ
ม่ันคงท่ีมี เช่ือมโยง
กันในทุกมิติ

ภัยคุกค�ม
คว�มม่ันคง
ท่ีมีคว�ม
เช่ือมโยงกัน
ในมุกมิติ
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มิติก�รเมือง (Politic)
Events Pattern Trends

-  พบกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามสร้างสถานการณ์
สับขาหลอกเปิดช่อง วางคาร์บอมบ์ในย่าน
เศรษฐกิจพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ โดยมีเป้าหมายร้านสะดวกซื้อและ
ตู้ ATM

-  คนร้ายลอบวางระเบิดทหารในพื้นที่ อ.จะนะ 
   จ.สงขลา

คว�ม
ไม่สงบ
ในพื้นที่
ช�ยแดน
ภ�คใต้

ต�ร�งที่ 11 แสดงแนวโน้มสถ�นก�รณ์ (Trends) มิติก�รทห�ร

3.6.3 ต�ร�งแรงผลกั (Driving Forces) คว�มม่ันคง/ก�รทห�ร  

มิติก�รทห�ร (Military)
Trends Driving Forces

ก�รแข่งขันของช�ติ
มห�อำ�น�จ
มีคว�มซับซ้อนม�กขึ้น

- การเปลี่ยนแปลงดุลอำานาจโลก
- การแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร
- บทบาทของชาติมหาอำานาจ
- ความถดถอยของอธิปไตยแห่งรัฐ  

(Erosion of State Sovereignty)

  ก�รพัฒน�เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ขีดคว�มส�ม�รถท�งก�ร
ทห�รและก�รสะสมอ�วุธที่มี
อ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
- การรักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศ
- การเพิ่มขีดความสามารถทางการทหาร
- ความต้องการและการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร 

ที่เพิ่มสูงขึ้น

ก�รส่งเสริมบทบ�ทสตรี 
ในกองทัพ

- ภารกิจทางการทหารที่มากขึ้น  MOOTW

- การเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ
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มิติก�รทห�ร (Military)
Trends Driving Forces

  ก�รนำ�เทคโนโลยีม�กำ�หนด
  นโยบ�ยด้�นก�รทห�ร

- ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- การปกป้องทรัพยากร
- การเพิ่มขีดความสามารถทางการทหาร

  คว�มขัดแย้งจ�กเส้นเขตแดน
ท�งบก/ทะเล กับประเทศ 
เพ่ือนบ้�น

- การรับรู้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเรื่องเขตแดน
- การแย่งชิงผลประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ
- การใช้แผนที่คนละฉบับ

  ก�รแสวงห�ประโยชน์และ
  ก�รแข่งขันท�งอวก�ศ

- ความต้องการทรัพยากรที่หายากในโลก
- สร้างอำานาจการต่อรองทางการเมือง
- ความต้องการครอบครองความเป็นมหาอำานาจ

ทางอวกาศ

ภัยคุกค�มคว�มมั่นคงที่มี
คว�มเชื่อมโยงกันในทุุกมิติ

- Cyber Crime 
- ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน
- ยาเสพติด
- อาชญากรรมและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
- ความขัดแย้งในทุกมิติมีลักษณะแบบผสมผสาน

  คว�มไม่สงบในพื้นที่ช�ยแดน
  ภ�คใต้
 

- ความต้องการแบ่งแยกดินแดน
- การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน
- ความแตกต่างระหว่างประเพณี ศาสนาและ

ภาษา
- ความเชื่อ - ความศรัทธาในคำาสอนที่บิดเบือน

ต�ร�งที่ 12 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติก�รทห�ร
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สรุปท้�ยเล่ม
จากการรวบรวมเหตุการณ ์(Events) และการวเิคราะหห์า Trends 

และ Driving Forces โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ ตาม STEEP-M  จะพบว่า มี Trends 

และ Driving Forces บางตัวปรากฏอยู่ในหลายมิติ ซึ่งก็เป็นเพราะในการวิเคราะห์ 

คณะทำางาน SSC Future Team ดำาเนินการภายใต้แนวคิด “ความม่ันคงแบบองค์รวม” 

(Comprehensive Security) Driving Forces ที่เป็นแรงผลักให้เกิด Trends  

ในมิติหนึ่ง จึงอาจส่งผลให้เกิด Trends นั้นในมิติอื่นได้เช่นกัน เพียงแต่ให้ผลลัพธ์ 

ที่เป็นภาพอนาคตต่างกัน เช่น จากวิกฤติ COVID-19 ที่ทำาให้ พฤติกรรมมนุษย์

เปลี่ยนแปลงไปกระทั่งเป็น Driving Forces ที่ทำาให้เกิด Trends รักษ์สุขภาพ  

ซึ่งเป็น New Normal หนึ่งในมิติสังคม และขณะเดียวกันก็ทำาให้เกิด Trends ธุรกิจ

ด้านอาหารที่ผลิตจากพืชแต่ให้คุณค่าท่ีทดแทนเนื้อสัตว์ได้ ในมิติเศรษฐกิจและ 

มิติเทคโนโลยีได้ด้วยเช่นกัน

 “Thailand Security Trends and Driving Forces 2021” ฉบับน้ี  

ใช้ระยะเวลา 7 เดือนในการรวบรวมเหตุการณ์จากข้อมูล ข่าวสาร และงานวิจัยต่าง ๆ 

เพื่อนำามาทำาการวิเคราะห์ให้ได้ Trends และ Driving Forces ตามลำาดับ ซึ่งใน

ระยะเวลาข้างหน้า หากมีปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ในมิติใดเกิดขึ้นอย่างมี 

นัยสำาคัญ คณะทำางาน SSC Future Team ก็จะนำามาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าจะ

สามารถเปน็ Trends และ Driving เพิม่เตมิไดห้รอืไม ่ดว้ยเหตผุลว่า โลกเรามสีภาวะ

เป็น VUCA World จึงทำาให้เกิดเหตุการณ์ที่นำามาซึ่ง Trends และ Driving Forces 

ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ฉะนั้น ในการศึกษาอนาคต สิ่งสำาคัญ คือ การติดตามสถานการณ์

รอบตัว เพื่อให้ได้ Trends และ Driving Forces ที่ดีเป็นวัตถุดิบสำาหรับการจะจัด

ทำาภาพอนาคตต่อไป
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