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ค�ำน�ำ

 ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจบุนัมคีวามผนัผวน ไม่แน่นอนและเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเรว็หรอืท่ีเรยีกว่า “VUCA World” ได้ส่งผลกระทบต่อทกุมติ ิเช่น มติสัิงคม 

มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อมและมิติการเมือง ประเทศไทยได้มีการ

ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงไว้ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมั่นคง ด้วยเหตุนี้จึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท�าภาพอนาคต (Foresight) เพื่อรองรับสถานการณ์ในปี

ถัดไปทีอาจจะเกิดขึ้น โดยผ่านกระบวนการ Strategic Foresight เพื่อมุ่งแสวงหา

แนวทางในการบรหิารจดัการสถานการณ์ในอนาคต หรือความไม่แน่นอนทีอ่าจเกดิ

ขึ้นกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในอนาคตด้วยการเตรียมทางเลือกที่เหมาะสม 

 ส�าหรบักองทพัเป็นหนึง่ในหน่วยความม่ันคงของประเทศ จึงมคีวามจ�าเป็นอย่าง

ยิง่ทีจ่ะต้องแสวงหา แนวทางในการรบัมอืต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ ศนูย์ศกึษา

ยุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงานคลังสมองของ 

กองทพัไทย จงึได้จัดท�าเอกสารเฉพาะกรณ ี(Case Study) เรือ่ง “การวาดภาพอนาคต

เชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงขั้นต้น (Preliminary Security Strategic  

Foresight): ผ่านระบบออนไลน์ เพือ่เปรยีบเทยีบกบัยทุธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

ในห้วงพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยได้รวบรวมมูลส�าคัญ ๆ จากหลายส่วนที่มีความ

เกี่ยวข้อง ผ่านการระดมสมองและข้อคิดเห็นจากทางคณะผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  

อันน�าไปสู่การวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ และยังเป็นการน�าเสนอแนวทางหรือมุมมองของกองทัพในด้านวิชาการให้

หน่วยงานอื่น ๆ ได้น�าไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศสืบไป

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

กันยายน ๒๕๖๔
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 ด้วยสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ในระดบัโลกได้มาพร้อม

กับความเสี่ยงและความท้าทายในรูปแบบใหม่ ๆ  ที่ยากต่อการประเมินสถานการณ์

เพื่อรับมือ จึงน�ามาสู่ผลกระทบที่เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรง หรือเป็นภัย

คกุคามทีเ่ป็นปัญหาเชงิระบบ (Systemic Problem) ท่ีมคีวามซับซ้อน เกดิข้ึนไม่ทัน

ตั้งตัว๑ เช่น ๑) การเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากร  

เกิดสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึนการเกิดข้ึนของชนกลุ่มน้อยหรือชาติพันธุ์ใหม่ ๆ  

The World Population Prospects ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ โดยฝ่ายเศรษฐกิจและกิจการ

สังคมของสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์ว่าจ�านวนประชากรโลกจะเพ่ิมสูงข้ึนถึง 

๙.๗ พันล้านคนภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และอาจเพิ่มสูงเกือบ ๑.๑ หมื่นล้านคนใน

ช่วงปี ค.ศ. ๒๑๐๐ ถงึแม้อตัราการเกดิจะลดน้อยลงหากเทยีบกบัช่วงศตวรรษที ่๑๙ 

แต่เนื่องจากสัดส่วนของอายุประชากรที่ยืนยาวขึ้นจึงท�าให้จ�านวนประชากรโลก

ขยายตัว๒ ๒) การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ (Climate Change) ๓) โรคระบาด 

๔) การขยายของเมอืง หรอืภยัคกุคามทางด้านการเมอืงการทหาร เป็นต้น ภยัคกุคาม

ต่าง ๆ เหล่านี้ได้สร้างผลกระทบในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศไทย 

 ส�าหรบัประเทศไทยมกีรอบแนวทางในการพฒันาประเทศ ภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะประเด็นของความมั่นคง ที่เน้นการบริหารจัดการ

สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ลดปัญหาที่เกิดจากภัย

๑ จรัล งามวิโรจน์เจริญ. (๒๕๖๔). โลกที่เปลี่ยนไปหลัง COVID-19, สืบค้นเมื่อ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก 

https://thaipublica.org/2020/03/data-driven-society42/
๒ TCDC. (๒๕๖๔). มองไปข้ำงหน้ำ ๒๐๕๐: แนวโน้มกระแสโลก (ตอนที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำประชำกร) 

สืบค้นเม่ือ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/LOOK-ISAN-NOW-ep-1
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คุกคามทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี๓ ในหลายมิติ ทั้งมิติสังคม มิติ

เทคโนโลย ีมิตเิศรษฐกจิ มติสิิง่แวดล้อมและมติกิารเมอืงการทหาร เป็นต้น นอกจาก

นี้กองทัพไทยยังเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญที่มีภารกิจในด้านความมั่นคงเช่ือมโยงและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะ

หน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย จึงได้จัดท�าเอกสารศึกษา

เฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง “การวาดภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ด้านความ

มั่นคงขั้นต้น (Preliminary Security Strategic Foresight): ผ่านระบบออนไลน์ 

เพื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในห้วง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕” 

ที่มีเนื้อหาจากการคาดการณ์ภาพอนาคตของไทยที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้ทราบถึง

แนวโน้มของภยัคกุคามและการเปลีย่นแปลงในอนาคต ผ่านกระบวนการใช้ Strategic 

Foresight และการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ที่มีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งต่อประเทศไทยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนรับมือต่อสิ่ง

ต่างๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

 ๑. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาพอนาคตด้านความมั่นคงของ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ กับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในห้วง  

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

 ๒. เพือ่จดัท�าข้อมลูสนบัสนนุการวาดภาพอนาคตด้านความมัน่คง

ประเทศไทยของคณะอนกุรรมการประเมนิแนวโน้มและสถานการณ์ด้านความมัน่คง

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๓ ส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๖๔). แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความ

มัน่คง, สบืค้นเมือ่ ๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จาก http://nscr.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2021/02/

NS-01.pdf
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๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ

 การจัดท�าเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เร่ือง “การวาดภาพอนาคต

เชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงขั้นต้น (Preliminary Security Strategic  

Foresight): ผ่านระบบออนไลน์ เพือ่เปรยีบเทียบกับยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง” 

มุง่ศกึษาถงึการมองภาพอนาคตด้านความมัน่คงของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ผ่าน

กระบวนการ Strategic Foresight ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษารวมทั้งสิ้น ๓ เดือน 

ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีฉบับนี้ ได้แบ่งการน�า

เสนอเนื้อหาเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

 ส่วนที่ ๑ บทน�า

 ส่วนที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 ส่วนที่ ๓ ภาพอนาคตด้านความมั่นคงของประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๖๖-๒๕๗๐  

 ส่วนที่ ๔ การเปรียบเทียบภาพอนาคตด้านความมั่นคงของ

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ กับยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ในห้วง 

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

๑.๔ วิธีกำรศึกษำ 

 ๔.๑ การรวบรวมข้อมูล

 ๔.๑.๑ ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary data) เกบ็รวบรวมข้อมลูจากการ

ท�า Work Shop  ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ 

Web Conference ผ่าน Application Zoom จ�านวน ๔ ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ , ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค.๖๔, ครั้งที่ 

๓ วันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.๖๔ และครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๕ ก.พ.๖๔ โดยมีรายชื่อผู้ทรง
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-275-5715 www.sscthailand.org

คณุวฒิุทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในมติต่ิาง ๆ  ได้แก่ มติิสังคม มติิเทคโนโลย ีมติิ

เศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติการเมือง (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

 ๔.๑.๒ ข้อมลูทตุยิภมู ิ(Secondary Data) ศกึษาและเกบ็รวบรวม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสารวิชาการ บทความ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่ม SSC Future Team ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

 ๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาน�าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิมาท�าการวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการ Strategic Foresight 

๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในการรองรับ

ภาพอนาคตด้านความมั่นคงของประเทศไทยและเป็นข้อมูลสนับสนุนคณะ

อนกุรรมการประเมินแนวโน้มและสถานการณ์ด้านความมัน่คงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐



7ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
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ส่วนที่ ๒

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ ๒

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 การศกึษาเรือ่ง “การวาดภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คงขัน้ต้น 

(Preliminary Security Strategic Foresight) : ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเปรียบ

เทยีบกับยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คงระยะที ่๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)” มุง่ศกึษา

ถึงภาพอนาคตของไทยที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มของภัยคุกคามและ

การเปลีย่นแปลงในอนาคต ผ่านกระบวนการใช้ Strategic Foresight และการตรวจ

สอบสภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ ทีม่คีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อประเทศไทยเพือ่ให้

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรวมถึงกองทัพไทยสามารถวางแผนรบัมือต่อสิง่ต่าง ๆ ทีอ่าจจะ 

เกดิข้ึนในอนาคต เพือ่ให้บรรลกุบัวัตถปุระสงค์ดงักล่าว จงึได้ศึกษาแนวคดิและทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 ๑. แนวคิดทฤษฎีด้านความมั่นคง

 ๒. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาพอนาคต

 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมมั่นคง

 ความมั่นคง (security) หมายถึง สถานะที่มีความปลอดภัยไร้ความกังวล 

หรือไม่มีอันตรายและได้รับการป้องกันจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นท้ังโดยตั้งใจหรือ

ความบังเอิญ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของระเทศ ย่อมเกิดขึ้นโดยมีระบบป้องกัน

หลายระดับ เพื่อปกป้องผู้น�าประเทศ ทรัพย์สิน ทรัพยากร และประชาชนของ

ประเทศ๔ แต่โดยส่วนใหญ่ประชาชนมักเข้าใจว่า “ความมั่นคง” เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

ทหาร การสูร้บ หรอืการสงครามโดยตรง ซึง่ในความเข้าใจเช่นนัน้อาจเป็นความจริง

๔ ไกรวิชญ์ อ่อนนิล. ม.ป.ป. GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี,ออนไลน์ สืบค้นเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แหล่ง

ที่มาhttps://sites.google.com/site/ges0503chiwitkabthekhnoloyi/bth-thi-5-khwam-mankhng-

plxdphay-khxng-rabb-sarsnthes/1-khwam-hmay-khxng-khwam-mankhng-plxdphay
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ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในสมัยอดีตเพราะในอดีต ภัยคุกคามที่มีผลต่อประเทศชาติ 

คือการรุกรานด้วยก�าลังทหารของต่างชาติที่เหนือกว่า เพื่อต้องการยึดหรือบังคับ

ประเทศอื่นให้ปฏิบัติตาม๕ 

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ให้นิยามความหมาย

ของความมัน่คงไว้ว่า “ความ” หมายถึง ค�าน�าหน้ากริยาหรอืวเิศษณ์เพือ่แสดงสภาพ 

“มัน่คง” หมายถงึ แน่นหนาและทนทาน ไม่กลบักลายเป็นอย่างอืน่๖  เมือ่รวมความ

หมายของค�าว่า ความมัน่คง จะได้ความหมาย คือ ความแน่นอน ไม่มกีารเปลีย่นแปลง 

มีความทนทานต่อภัยคุกคามต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้นักวิชาการและ 

ผู้เก่ียวข้องได้มีการให้ค�านยิามของความมัน่คงเอาไว้หลากหลายลกัษณะ มคีวามหมาย 

วงกว้าง  มไิด้เฉพาะเจาะจงเพยีงแค่ความอยูร่อดปลอดภยัของชวีติประชาชน ชมุชน 

ประเทศชาติ แต่ยังให้ความหมายรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ 

ความมัน่คงของประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่ขยายความหมายให้เหน็ชดัเจนขึน้ว่าประเทศ 

จะไม่สามารถมั่นคงอยู่ได้ด้วยตนเองล�าพัง หากเพื่อนบ้านยังไม่มีความมั่นคง๗

 ดงันัน้การศกึษาแนวคดิและทฤษฎคีวามมัน่คงจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่เพือ่

การท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหมายและองค์ประกอบเพื่อประกอบการ

อธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งความมั่นคงระหว่างประเทศและความมั่นคงโดยทั่วไปซึ่งมีรายละเอียดดังนี้๘ 
๕ สิริพจน์ ร�าไพกุล, ผลกระทบด้ำนควำมมั่นคงในภูมิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จำกกำรปรับโครงสร้ำง

กองทัพปลดปล่อยประชำชนจนี, (กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙), ๑๐
๖ พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. ควำมหมำยของควำมมั่นคง. (ออนไลน์) , สืบค้นเมื่อ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๔, แหล่งที่มาhttps://dictionary.orst.go.th/
๗ เชดิชาย เหล่าหล้า, ศพัท์และควำมหมำยต่ำง ๆ ทำงด้ำนควำมมัน่คงแห่งชำต ิ ยทุธศำสตร์ และค�ำอืน่ ๆ ที่

เกี่ยวข้อง, เอกสารประกอบการศึกษา, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๓๒. อ้างถึงใน สิริพจน์ ร�าไพกุล, 

ผลกระทบด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จากการปรับโครงสร้างกองทัพปลดปล่อย

ประชาชนจีน,(กรุงเทพฯ: ๒๕๕๙), ๑๒
๘  วิชัย ชูเชิด. ๒๕๔๗. วิวัฒนำกำรแนวควำมคิด ระดับ และองค์ประกอบควำมมั่นคง. (ออนไลน์) , สืบค้น

เมือ่ ๒๙ มถินุายน ๒๕๖๔, แหล่งทีม่า http://www.geocities.ws/wichai_chucherd/securityconceptevo-

lution.html
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 ๒.๑.๑ แนวควำมคิดระบบควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ เป็นแนวความ

คิดที่มุ ่งเน้นการพิจารณาความมั่นคง ๔ รูปแบบ ได้แก่ (๑) ความมั่นคงร่วม  

(Collective Security) (๒) ความมัน่คงสมบรูณ์แบบ (Comprehensive  Security)  

(๓) ความมั่นคงสามัญ (Common Security) และ (๔) ความมั่นคงร่วมมือ  

(Cooperative Security) ซึ่งแนวความคิดในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศนั้นมี

ความแตกต่างกนัตามววิฒันาการของประเทศหรือสังคมต้นคดิ รวมไปถงึจุดมุง่หมาย

ของการน�าไปใช้ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑) ควำมมัน่คงร่วม (Collective Security) คอื  “แนวคดิ  หรอื

นโยบาย  ซึ่งเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติโดยประชาคมระหว่างประเทศ โดยมีความมุ่ง

ประสงค์ที่จะขจัดภัยคุกคาม ที่มีต่อสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ” 

แนวคิดนี้ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ด้วยความคิดท่ีจะพยายามท�าให้สังคม

โลกอยู่ในความสงบ และมีความมั่นคง โดยได้ผลักดันให้มีการตั้งกฎเกณฑ์ เพื่อ

ป้องกนัและลงโทษประเทศทีก่่อสงครามข้ึน เราจะเหน็ได้ว่าได้มกีารจดัต้ังองค์กรขึน้มา

คอื  League of Nations  (สนันบิาตชิาต)ิ เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดระเบียบดังกล่าว 

แต่ก็ประสบกับความล้มเหลว

  ๒) ควำมมั่นคงสมบูรณ์แบบ (Comprehensive  Security) 

คือ แนวความคิดที่มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงแห่งชาติเป็นหลัก และมีวิวัฒนาการมาก

จากสภาพแวดล้อมของประเทศในเอเชียด้วยกันเอง  อีกทั้งต่อมาเมื่อกลุ่มประเทศ

อาเซียนได้รวมตวักนั ส่งผลให้แนวความคดิ Comprehensive Security  ในรปูของ 

National Resilience ได้ถูกผลักดันให้พัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนในลักษณะ

ของ Regional Resilience อย่างไรก็ตาม ความคิดนี้ก็ยังไม่พัฒนาไปมากนัก 

เนื่องจากได้มีแนวความคิดด้านความมั่นคง Common Security ซึ่งมีวิวัฒนาการ

มาจากกลุ่มประเทศตะวันตกเข้ามาเผยแพร่

  ๓) ควำมมัน่คงสำมญั (Common Security) คอื มุง่เน้นประเดน็

ไปทีก่ารสร้างความมัน่คงในระดบัภมูภิาค  ด้วยการพยายามไม่ใช้ก�าลงัทางทหารมา
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เป็นตัวตัดสิน พยายามสร้างเครื่องมืออื่น เช่น องค์กร หรือ กฎเกณฑ์ และข้อตกลง

ร่วมกันในการลดอาวุธ มาเป็นเครื่องมือทดแทนก�าลังทหารขึ้นแนวคิดที่ก�าเนิด 

ในยุโรปมีความมุ่งหมายที่จะป้องกันความขัดแย้งกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์ 

  ๔) ควำมมัน่คงร่วมมอื (Cooperative Security) คอื แนวความ

คดิทีม่คีวามคล้ายคลงึกบั ความมัน่คงสามญั (Common Security)  คดิมุง่เน้นความ

จ�าเป็นในการหลกีเลีย่งการสร้างความมัน่คงให้กลุม่ตน ด้วยการป้องปราม  หรอืการ

ขัดขวาง และกระตุ้นท�าให้เกิดการสะสม และแข่งขันกันทางด้านอาวุธ นอกจากนี้  

ทัง้สองแนวความคดิยงัมแีนวทางเน้นไปที ่ ความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ  ทีม่ใิช่ทางการ

ทหารเท่านั้น แต่แตกต่างจากความมั่นคงสามัญ (Common Security) ตรงที่  

มแีนวทางค่อยเป็นค่อยไปเพือ่ทีจ่ะได้มกีารพฒันาสถาบนัต่าง ๆ  ท่ีเป็นระบบพหภุาคี

ขึ้นมีความอ่อนตัวมากกว่า เพราะได้พยายามรวมข้อดี และขจัดข้อเสียของ  

Common Security  ออกไป 

 ๒.๑.๒ แนวควำมคิดด้ำนควำมมั่นคงทั่วไป จะประกอบด้วย (๑) ความ

มั่นคงแห่งชาติ (National Security) (๒) ความมั่นคงภายใน (Internal Security) 

(๓) ความมั่นคงในภูมิภาค (Regional Security) (๔) ความมั่นคงของโลก  

(International Security)  (๕) ความมั่นคงของสภาวะแวดล้อม (Environmental 

Security) และ (๖) ความมัน่คงของบคุคล (Human Security)  หรอื สทิธมินษุยชน 

(Human right) 

  ๑) ควำมมั่นคงแห่งชำติ (National Security) คือ ความมั่นคง

ที่ตัวบุคคล กลุ่มประชาชาติ รัฐบาล ดินแดน หรืออ�านาจอธิปไตย ซึ่งจะสามารถ

มัน่คงได้นัน้จะต้องใช้พลงัอ�านาจในแต่ละด้านในการด�าเนนิการ ซึง่ประกอบไปด้วย

พลังอ�านาจในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี เป็นต้น 
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   ๒) ควำมมั่นคงภำยใน (Internal Security) คือ แนวความคิด

ที่เกี่ยวพันโดยตรงกับแนวความคิดในเร่ืองความมั่นคงแห่งชาติอย่างใกล้ชิดทั้งนี้

เนือ่งจากว่าความมัน่คงภายในในความหมายทีใ่ช้กันอยูน่ัน้เป็นการให้ความหมายไป

ที่ความม่ันคงแห่งชาติที่มองไปท่ีปัญหาซึ่งเกิดมาจากปัญหาภายในประเทศเป็น

ปัญหาความขัดแย้งภายในสังคมของประเทศ จึงกล่าวได้ว่า ความมั่นคงภายในเป็น

ความมั่นคงในระดับประเทศ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงแห่งชาติ

  ๓) ควำมมั่นคงของภูมิภำค (Regional Security) คือ การที่

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนั้นมีพลังอ�านาจภายในภูมิภาค ที่จะใช้ในการด�าเนินการ

เพื่อให้เกิดความมั่นคงจากภยันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นต่อภูมิภาคงภยันตรายที่เกิดขึ้น

ภายในภูมิภาคเองหรือที่มาจากภายนอกภูมิภาคก็ตามซ่ึงพลังอ�านาจนี้อาจอนุมาน

โดยใช้องค์ประกอบของ พลังอ�านาจในระดับชาติมาใช้ก็อาจจะสมเหตุผลเพราะ

ภูมิภาคประกอบด้วยชาติต่าง ๆ

  ๔) ควำมมัน่คงของโลก (International Security) คอื แนวทาง

ที่มีความคล้ายคลึงกับความมั่นคงของภูมิภาค เพราะโลกประกอบไปด้วยรัฐชาติ 

และภมูภิาคต่าง ๆ  ดงันัน้โลกจะมัน่คงได้ ก็ต่อเม่ือรัฐชาติ และภมูภิาคต่าง ๆ  มคีวาม

มั่นคง ทั้งที่เป็นความมั่นคงภายในรัฐชาติ ภูมิภาค หรือระหว่างรัฐชาติหรือระหว่าง

ภูมิภาค นอกจากนี้แล้วโลกจะมั่นคงก็ต่อเมื่อโลกสามารถเผชิญกับภัยที่เกิดขึ้นกับ

โลกด้วย  ซึง่ในบางครัง้ภยันัน้กเ็กดิมาจากสงัคมโลกเอง เช่น ภาวะการณ์เรอืนกระจก 

หรือการเพิ่มขึ้นของความร้อนภายในโลกอย่างผิดปกติที่จะส่งผลให้น�้าแข็งขั้วโลก

ละลาย ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น ส่งผลต่อน�้าท่วมในหลายเมืองในโลก  และส่งผลให้เกิด

ภัยธรรมชาติต่าง ๆ หรือสงครามโลกครั้งต่อไปก็จะเป็นสงครามที่ก่อความเสียหาย

ให้กับทั้งโลกได้ด้วยการใช้อาวุธท�าลายล้างท่ีร้ายแรงที่มีในปัจจุบันหรือเป็นไปได้ที่

ภยันตรายต่อความมั่นคงของโลกอาจเป็นภยันตรายที่มาจากนอกโลกของเรา เช่น 

อุกกาบาต  เป็นต้น
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  ๕) ควำมมัน่คงของสภำวะแวดล้อม ( Environmental Security) 

คือ การพยายามจะรักษาภาวะเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมภายในโลก เพื่อให้สังคม

มนุษย์ยังคงอยู่ต่อไปภายในโลกนี้ร่วมกับธรรมชาติได้เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้

ถ้าไม่มสีิง่ต่าง ๆ  ทีเ่ป็นองค์ประกอบของโลก เช่น ถ้าโลกนีไ้ม่มพีชืกจ็ะท�าให้ไม่มรีะบบ

ผลิตออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจของมนุษย์ มนุษย์ก็จะอยู่ไม่ได้หรือถ้าธรรมชาต ิ

ถูกท�าลายสัตว์ต่าง ๆ ก็อาจจะสูญพันธ์และอาจท�าให้มนุษย์ขาดอาหารที่มาจาก 

เนื้อสัตว์ การมองถึงความมั่นคงในรูปแบบนี้เป็นการมองไปในอนาคตด้วยหลักการ

ทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้คาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปได้

  ๖) ควำมมัน่คงของบคุคล (Human Security)และ สทิธมินุษยชน 

(Human right) คอื การทีช่วีติของบคุคลมคีวามมัน่คงมากขึน้ มใิช่แค่องค์ประกอบ

ด้านเรือ่งการเมอืงการปกครองเท่านัน้ แต่ยงัเกีย่วกบัการวถิชีวีติความเป็นอยู ่เศรษฐกิจ

ส่วนบุคคล ความรู้สึกทางสังคม หรือปัจจัยทางสังคมจิตวิทยา ซึ่งส่งผลต่อลักษณะ

ความมั่นคงของบุคคลแตกต่างออกไป ส่วนสิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่มนุษยทุกคนมี

ความเท่าเทยีมกนั มศีกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์ สิทธ ิเสริภาพ และความเสมอภาค

ของบุคคลที่ได้รับรองทั้งความคิดและการกระท�าที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับ

การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๙ 

๒.๒ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภำพอนำคต

 การมองภาพอนาคต (Foresight) ได้มีการถูกนิยามไว้ว่า มีต้นก�าเนิดใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ในช่วงปีคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ แต่ถูกพัฒนาอย่างจริงจัง

๙ สุรชัย ศรีสารคาม.ม.ป.ป.บทควำมเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน.(ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๔. แหล่งที่มา https://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/ewt_

dl_link.php?nid=1394
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และเป็นระบบในการวางแผนยทุธศาสตร์ทางการทหารของกองทพัสหรฐัอเมริกา๑๐ 

มีการพัฒนาการให้ค�านิยามไปหลายความหมาย ซ่ึงจะหมายถึง “การมองอนาคต

เป็นกระบวนการเพื่อท�าความเข้าใจถึงปัจจัยที่จะเป็นแรงผลักดันที่จะถูกน�าไปเป็น

ส่วนหนึง่ของการวางแผนในอนาคตระยะยาว ซึง่จะช่วยในการวางแผนนโยบายและ

การตัดสินใจ”๑๑

 การวาดภาพอนาคต (Foresight) มีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งแสวงหาแนวทาง 

ในการบริหารจัดการสถานการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดข้ึนกับเป้าหมาย 

ที่ก�าหนดไว้ในอนาคตด้วยการเตรียมทางเลือกที่เหมาะสม โดยกระบวนการจัดท�า

ภาพอนาคตเปรียบได้กับการท�า Strategic Thinking ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้จาก

กระบวนการวาดภาพอนาคต คือ ทางเลือกที่เหมาะสม หรือ Strategic Option ซึ่ง

จะเป็นทางเลอืกส�าหรบัผูบ้รหิาร องค์การ กองทพั หรอืประเทศในการตดัสนิใจทีอ่ยู่

ภายใต้ Possible Scenarios ดงันัน้ การวาดภาพอนาคต (Foresight Framework) 

จึงเชื่อมโยงกับการจัดท�ายุทธศาสตร์ (Strategy) ดังภาพ

๑๐ รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โมเดลกำรพยำกรณ์เชิงยุทธศำสตร์รองรับ

อนำคต: มิติด้ำนควำมมั่นคง. โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย

และนวัตกรรม. ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ๒๕๖๐.
๑๑ Coates, JF.(1985). Foresight in Federal Government Policy Making Future Research Quar-

terly, 129-153 อ้างถึงใน อมรเทพ โกมุทานนท์ . กำรศึกษำควำมเชื่อมโยงของกำรมองอนำคตเชิงกลยุทธ์

กับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสำหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทย. ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล.
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 จากภาพท่ี ๑ จะแสดงให้เหน็ถงึหลกัการวเิคราะห์ภาพอนาคตด้วยหลกัการ 

4P ได้แก่๑๒

  ก. Possible (เป็นไปได้)

  พิจารณาถึงเหตุการณ์ หรือภาพอนาคตท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึน  

โดยไม่จ�าเป็นว่าเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นมีมากหรือน้อย

  ข. Plausible (มีเหตุมีผลว่าจะเกิดขึ้นได้) 

  พิจารณาถึงเหตุการณ์ หรือภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้ว่าจะ

เกิดขึ้น หากมีบางเหตุบางปัจจัยที่เกิดขึ้น และน�าไปสู่ภาพอนาคตนั้น ๆ มีข้อมูลที่

น่าเชื่อถือมากพอ

๑๒ กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล.(๒๕๖๑). Training of Trainers on Foresight Management for Strategic 

Planning Specialists.(กรุงเทพฯ:๒๕๖๑), หน้า ๕

ภำพที่ ๑ กำรวำดภำพอนำคต (Foresight Framework) ด้วยหลักกำร 4P
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  ค. Probable (อาจจะเกิดขึ้นได้) 

  พิจารณาถึงเหตุการณ์ หรือภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น จาก

เหตุการณ์ที่ปรากฏน่าจะน�าไปสู่ผลอันเป็นภาพอนาคตดังกล่าว

  ง. Preferable (อยากให้เกิด) 

  พิจารณาถึงเหตุการณ์ หรือภาพอนาคตที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น

๒.๒.๑ ขบวนการจัดท�า Strategic Foresight

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงได้ท�าแนวทาง

ของการวาดภาพอนาคต (Foresight) มาประยกุต์เข้ากบัในภาคส่วนของความมัน่คง 

ซึง่เป็นความม่ันคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) ศกึษาท�าความเข้าใจ

และฝึกฝนกระบวนการจดัท�า พร้อมด้วยคณะปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญในหลากหลาย

มิติ โดยกระบวนการฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภำพที่ ๒ กระบวนกำรท�ำ Strategic Foresight และกำรตรวจสอบสภำวะ

แวดล้อมทำงยุทธศำสตร์
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ข้ันตอนกระบวนกำร Module ๑: กำรก�ำหนด Focal Question & Timeline

 Focal Question คือโจทย์ หรือ กรอบแนวทางในการศึกษา หรือการ

คิดค้นหาทางเลือกใหม่ ซึ่ง Focal Question จะเป็นสิ่งควบคุมให้การศึกษาด�าเนิน

ไปตามกรอบที่ก�าหนด 

ข้ันตอนกระบวนกำร Module ๒: Strategic Intelligence Scanning (SIS) 
System

 Strategic Intelligence Scanning (SIS) คอื การค้นหาและรวบรวมข้อมลู

ในรูปแบบของเหตุการณ์ (Events) ซึ่งจ�านวนความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่

คล้ายคลงึกนัหากมจี�านวนการเกดิบ่อย เรยีกว่า “สัญญาณ” (Signal) และสัญญาณ

ที่มีการเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในหลาย ๆ พื้นที่จะจัดเป็นกลุ่มเหตุการณ์ (Cluster) ซึ่ง

กระบวนการพิจารณาเช่นนี้ เมื่อถูกกระท�าซ�้าๆ กันจะท�าให้ผู้วิเคราะห์สามารถมอง

เหน็เป็นรปูแบบ (Pattern) ของการเกดิและเหน็แนวโน้ม (Trends) ของสถานการณ์

ทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคตได้ กระบวนการนีจ้งึให้ “ผลลพัธ์” ทีม่คีวามส�าคญัต่อการ

สร้างภาพอนาคตนั่นคือ ตัวผลักดัน หรือ Driving Force (DF) 

ขั้นตอนกระบวนกำร Module ๓: Environmental Scanning

๑) Horizontal Scanning/ Issues Center Scanning/ STEEP-M  

 Horizontal Scanning เป็นกระบวนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อ

กวาดสัญญาณที่อาจส่งผลทั้งด้านบวกและลบในแนวระนาบ แบบกระจาย กว้าง

ครอบคลุมในทุกมิติ เรียกผลที่ได้จากตรวจสอบสถาพแวดล้อมนี้ว่า “เหตุการณ์” 

(Events) ซึ่งเหตุการณ์จะถูกวิเคราะห์และจัดรวมเป็นกลุ่มเหตุการณ์ (Cluster)  

ที่เกี่ยวข้องและมีความใกล้เคียงกัน ซึ่งเมื่อมีการสะสมเหตุการณ์ไว้มากก็จะท�าให้

เห็นแนวโน้ม (Trend) ที่สามารถวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตและสามารถอธิบายถึงแรงผลักดัน (Driving forces) ที่อยู่เบื้องหลังได้
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 Issues Center Scanning

Issue Centered Scanning คือ การค้นหาข้อมูลที่ละเอียดกว่าเดิมหรือ

เป็นข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับเหตุการณ์ (Events) หรือแนวโน้ม (Trend) เพื่อยืนยัน

ข้อมลูให้มคีวามชดัเจนมากขึน้ ซึง่การตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบ Issue Centered 

Scanning จะจ�าเพาะเจาะจงที่เหตุการณ์ (Events) หรือแนวโน้ม (Trend)  

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยหรือการวางแผนที่ก�าลังศึกษาอยู่

 STEEP-M  

STEEP-M ซึ่งเป็นข้อมูลหรือเหตุการณ์ทางสังคม (Social) เทคโนโลยี 

(Technology) เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) การเมือง 

(Politic) และการทหาร (Military) ซึ่งจะช่วยเติมเต็มให้เห็นว่า เหตุการณ์ (Event) 

และแนวโน้ม (Trend) นั้นมีความเกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อมิติต่างในทิศทางใด 

๒) กำรวิเครำะห์เหตุกำรณ์ (Events)

การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Events) ว่าเรื่องใดเป็น Good Events หรือ 

Poor Events ข้ึนอยูก่บัดลุยพนิจิของผูว้เิคราะห์ว่าจะเลือกบนัทึกอะไรเป็นเหตกุารณ์

ที่มีความเก่ียวข้องกับ Focal Question จากข้อมูลที่ก�าลังท�าการรวบรวมอยู่  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยดุลยพินิจของผู้วิเคราะห์จึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์และ 

ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ รวมถึงความเข้าใจการวิเคราะห์ด้วยระบบ Strategic 

Intelligence Scanning (SIS) ด้วย

 โดยนักวิเคราะห์ควรพยายามใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อค้นหาข้อมูล

ในการท�า Environmental Scanning และแหล่งข้อมูลที่อ้างถึงควรตรง หรือ

เก่ียวข้องกับ Focal Question ที่ศึกษา เพื่อไม่ท�าให้ผู้อ่านเสียเวลาไปกับข้อมูล

มากมายที่ไม่เป็นประโยชน์
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ขั้นตอนกระบวนกำร Module ๔: Emerging Issues and Trends

 เป็นการค้นหา Event และ Signal ทีจ่ะน�าไปพจิารณาว่า สญัญาณดงักล่าว

จะมีความชัดเจนพอทีจ่ะเป็น Trends ท่ีจะเกดิขึน้และเกีย่วข้องกบั Focal Question 

ที่ก�าหนดขึ้น

ขั้นตอนกระบวนกำร Module ๕: Driving Forces

กำรหำ Driving Forces (DF)

Driving Forces (DF) หมายถึง แรงผลักดันที่ท�าให้แนวโน้ม (Trend) ของ

เหตุการณ์ขับเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซ่ึงอาจท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในการพิจารณา Driving Forces มีหลักส�าคัญที่ควร

ระลึกไว้เสมอ เรียกว่า หลัก PDCR หมายถึง เหตุการณ์ หรือ แรงผลักดันนั้น มีความ

เป็นไปได้ (Plausible) มีความผิดแผกแตกต่างกัน (Divergent) มีความท้าทาย 

(Challenge) และมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน (Related)

ขั้นตอนกระบวนกำร Module ๖: Scenario Matrix 

 Scenario Matrix คือ การจินตนาการภาพหรือสถานการณ์ในอนาคต  

ณ จุดเวลาที่ก�าหนดไว้ใน Focal question ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ภาพ ตั้งแต่ภาพที่ดี

ที่สุด (+,+) ไปถึงภาพที่แย่ที่สุด (-,-) โดยภาพแต่ละภาพจะเปรียบเสมือนปลายทาง

หรือเป้าประสงค์ (ENDs) แต่ละภาพ โดยทั้ง ๔ ภาพนั้นจะเกิดจากการตัดกันของ

ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Future event) ที่มาจากการพิจารณา Driving forces 

ทีมี่ค่าความไม่แน่นอนสงู (High Uncertainty: HU) และส่งผลกระทบในระดับรุนแรง

มาก (High Impact: HI) ซึ่งกระบวนการในการสร้าง Scenario Matrix มีขั้นตอน 

ดังนี้
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 ๑) จัดกลุ่ม Driving Forces (DF) ในแต่ละมิติ ให้ครบตำม STEEP – M

 ๒) กำรหำ Common Driving Force (CDF) 

รอบที่ ๑ กำรหำ High Uncertainty (HU) ด้วยการพิจารณา DF 

ที่คาดว่า เป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนในการเกิดมากที่สุด

รอบที่ ๒ หำ High Impact (HI) ด้วยการพิจารณา DF ที่คาดว่า 

เป็นปัจจัยที่หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบมากที่สุด

 ๓) กำรเขียน Future Events

 Future Events เกิดจากการน�า DF ที่ให้ค่า HU+HI สูงสุด ๖ ตัวแรกที่ได้

จากทั้ง ๖ มิติของ STEEP-M มาสร้างเป็นภาพเหตุการณ์ที่ปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้น โดย

มีหลักที่ระลึกเสมอว่า Future Events นั้นต้องไม่เป็นเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นหรือ

สิ่งที่เกิดข้ึนแล้วในปัจจุบัน และเป็นเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

ในการณ์คาดคะเนทิศทางและโอกาสในการเกิดสูง

 ๔) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในตำรำง U

ตาราง U ใช้เรียกตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Future Events แต่ละ

ตัวที่เกิดจาก DF ที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) สูง ซึ่งในกระบวนการ  

Strategic Foresight และการจัดท�าภาพอนาคต Scenario Matrix นั้น ความไม่

แน่นอน (Uncertainty) เป็นสิง่ท่ีระลกึไว้เสมอ เพราะหากน�าส่ิงทีรู้่อยูแ่ล้วว่าจะเกดิ

ขี้นแน่นอนหรือเกิดขึ้น แล้ว (Certainty) มาสร้างภาพอนาคต จะท�าให้ได้ภาพและ

ยุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic Options) ที่เป็นภาพอนาคตระยะสั้นที่สามารถ

จัดท�าได้ด้วยการวิเคราะห์ SWOT and TOWS จึงไม่ใช่การสร้างสร้างภาพอนาคต

ระยะยาวด้วยกระบวนการ Strategic Foresight 
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  ๔.๑) การเลือก Future Event

  ภาพเหตุการณ์ในอนาคตที่ปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้น หรือ Future 

Event ที่ได้จากการพิจารณา DF ในแต่ละมิติจะถูกน�ามาท�าการให้คะแนนโดยการ 

Vote ทีละตัวเพื่อเลือกเหตุการณ์ (Event) ที่คาดว่า “หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ

รุนแรงที่สุด” มิติละ ๒ อันดับ เพื่อเป็นเหตุการณ์ที่ถูกน�าไปใส่ในตาราง U  

  ๔.๒) ตาราง U 

  ตามทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในเบือ้งต้นว่า Future Event ทีไ่ด้รบัการคดั

เลือกจาก DF ที่มีค่า HU & HI สูง ในทุกมิติจะถูกน�ามาใส่ในตาราง U เพื่อพิจารณา

จดุตดักนับนแนวระนาบกบัแนวดิง่ระหว่าง Future Event แต่ละตวัทีตั่ดกบั Future 

Event ที่มาจากมิติที่ต่างกัน 

ภำพที่ ๓ ตัวอย่ำงกำรวำดตำรำง U
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 ๔.๓) การเลือกแกน

การเลือกแกนเกิดจาก การจับคู่ Future Event ทั้ง ๖ คู่ทีละคู่ ซึ่ง

จะท�าให้เกิดภาพอนาคตจ�านวน ๔ ภาพ/คู่ รวมทั้งสิ้น ๒๔ ภาพ แต่โดยมากมักจะ

น�ามาสร้างภาพอนาคต (Scenario Matrix) เพียง ๑ คู่ โดยพิจารณาเลือก Future 

Event ด้วยการสังเกตจ�านวนจุดตัด N/C ที่เกิดขึ้นในแต่ละแนว เพื่อเลือก Future 

Event ที่มีจ�านวนจุดตัด N/C มากที่สุด  

ขั้นตอนกระบวนกำร Module ๗: Scenario Stories / Developing  
Scenarios

 การเขียนสถานการณ์ (Scenario Stories) เป็นการเรียบเรียงเหตุการณ์ใน

อนาคตออกมาในลักษณะของ “เรื่องเล่า” (Narrative) เพื่อให้สถานการณ์ที่เล่านั้น

มีความน่าสนใจ คล้ายกับการพาดหัวหนังสือพิมพ์ หรืออาจเป็นใช้การบรรยาย

เหตุการณ์โดยทั่วไปก็ได้ ที่ส�าคัญคือ หลังจากเขียนสถานการณ์เสร็จแล้ว ควรมีการ

ตรวจสอบความเป็นไปได้จากแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานอื่น ๆ ประกอบด้วย และ

สุดท้ายจะต้องน�ามาทบทวนกลับไปว่า สถานการณ์ที่เขียนออกมานั้นเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับ Focal Question ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดย

ขั้นตอนกระบวนกำร Module ๘:  Strategic Options/ Selecting  
Strategic Options

 การจัดท�า Strategic Option จัดท�าขึ้นเพื่อค้นหาประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้

จากโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threat) ของภาพอนาคตทั้ง ๔ 

ภาพ โดยประเดน็ยทุธศาสตร์ทีไ่ด้จากประเดน็ทีเ่ป็นโอกาส (O) จะกลายเป็นประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ใช้เพ่ือตอบภาพท่ีต้องการจะเป็นในอนาคต ขณะที่ประเด็นที่เป็นภัย

คุกคามจะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เพื่อตอบภาพที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
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	 หลักพึงระลึกในกำรท�ำ Strategic Foresight

  ๑) ยึด Focal Question เป็นหลัก

  ๒)  ยึดหลัก PDCR (Plausible Divergent Challenge Related)

  ๓)  มีจินตนาการ (Anticipation)  

  ๔)  กล้าคดิในสิง่ทีไ่ม่เคยคดิมาก่อน (Dare to go beyond the thinking)

  ๕)  กล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด (Intelligence Risk)

  ๖)  กล้าที่จะสร้างอนาคต (Shape the Future)  กล้าคิดนอกกรอบ 

   (Out of the box)

  ๗)  มีข้อมูลจริงเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ (Fact & Data)

  ๘)  จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม (Commit Resource)

	 หลักพึงระวัง Successful Trap กับดักแห่งควำมส�ำเร็จ

  ๑)  การยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิม ๆ (Mental Block)

  ๒)  การให้ความส�าเร็จในอดีตมาขัดขวางความส�าเร็จในอนาคต

 จึงสรุปได้ว่าการมองภาพอนาคต (Foresight) เป็นกระบวนการที่มีจุด 

มุ่งหมายแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ หรือความไม่แน่นอน 

ทีอ่าจจะเกิดขึน้กบัเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในอนาคตด้วยการเตรยีมทางเลอืกทีเ่หมาะสม 

ผ่านกระบวนการการจดัท�าภาพอนาคต ๘ ขัน้ตอน ซ่ึงผลลพัธ์สดุท้ายจะได้ทางเลอืก

ที่เหมาะสม (Strategic Options) เพื่อเป็นทางเลือกใช้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้น�าไป

ใช้ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ Possible Scenario 
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๒.๓ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  

 มีเป้าหมายการพฒันาทีส่�าคญั คอื ประเทศชาตมิัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ 

เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 

เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรยีบร้อยในทกุระดบัต้ังแต่ระดบัชาต ิสงัคม ชมุชน 

มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มี 

ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ

ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้ง

กบัส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสงัคม และองค์กรทีไ่ม่ใช่รฐั รวมถงึประเทศเพือ่น

บ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก�าหนดแผ่นย่อย แนวทางการ

พัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด ในห้วงระยะเวลา ๕-๑๐-๑๕-๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-

๒๕๘๐) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด�าเนนิการ “ปรบัสภาพแวดล้อม 

พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัยะส�าคัญ ส�าหรับในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ จะด�าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหาร

ประเทศมากขึน้ เพือ่เป็นฐานน�าไปสูเ่ป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ทีก่�าหนด

ไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมาย

สุดท้ายในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖-๒๕๘๐ ที่ว่า “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมี 

ความสุข” ในที่สุด โดยสาระส�าคัญประกอบไปด้วยแผนย่อยจ�านวนทั้งสิ้น ๕ แผน

ย่อย ได้แก่๑๓

๑๓ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๖๔). แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

ความมั่นคง. (ออนไลน์)สืบค้นเมื่อ ๘ ก.ค.๖๔ แหล่งที่มาhttp://nscr.nesdc.go.th/
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 ๒.๓.๑ กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ

เรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักม ี

ความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคง

ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ

 ๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง 

 ๒)  การพฒันาและเสรมิสร้างความจงรักภักดต่ีอสถาบนัหลกัของชาติ 

 ๓) การพฒันาและเสรมิสร้างการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนั

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 

 ๔)  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัด

สาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส�าคัญ 

 ๒.๓.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เพื่อ

แก้ไขปัญหาเดิมท่ีมีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้

ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ 

ด้าน ด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  ๑)  การแก้ไขปัญหาความมัน่คงในปัจจบุนั 

 ๒)  การตดิตาม เฝ้าระวงั ป้องกนั และแก้ไขปัญหาทีอ่าจอบุตัขิึน้ใหม่ 

 ๓)  การสร้างความปลอดภยัและความสนัตสิขุอย่างถาวรในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 

 ๔)  การรกัษาความมัน่คงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมทัง้ทางบกและทางทะเล 

 ๒.๓.๓ กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่

กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและ

หน่วยงานด้านความมัน่คงทัง้ระบบของประเทศ ให้มคีวามพร้อมในการป้องกนัและ

รักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไข และรับมือกับ
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ปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อม

และเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ

รุนแรง  

  ๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  ๒) การพฒันาและผนกึพลงัอ�านาจแห่งชาต ิกองทพัและหน่วยงาน

ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตย

ของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ

  ๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการบริหารจัดการ

ภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ

 ๒.๓.๔ กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและ

นำนำชำติ รวมถงึองค์กรภำครัฐและทีม่ใิช่ภำครฐั เพือ่สร้างเสรมิความสงบ สันตสิขุ 

ความมัน่คง และความเจรญิก้าวหน้าให้กบัประเทศชาต ิภมูภิาค และโลก อย่างยัง่ยนื 

รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้

  ๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ

  ๒) การเสรมิสร้างและธ�ารงไว้ซ่ึงสันติภาพและความมัน่คงของภมูภิาค

  ๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

 ๒.๓.๕  กำรพฒันำกลไกกำรบรหิำรจดักำรควำมมัน่คงแบบองค์รวม เพ่ือ

ให้กลไกส�าคัญต่าง ๆ  ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุน

การบรหิารและพฒันาประเทศได้อย่างแท้จรงิเป็นรปูธรรม มกีารใช้หลกัธรรมาภิบาล 

และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหา

การทจุรติและประพฤติมชิอบอย่างจรงิจัง เกดิความมัน่ใจได้ว่าหน่วยงานรบัผดิชอบ

ทั้งหลักและรองพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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  ๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส�าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง  

แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม

  ๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนา

ประเทศในมิติอื่น ๆ

  ๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านความมั่นคง

ภำพที่ ๔ แนวควำมคิดกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
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ส่วนที่ ๓

ภำพอนำคตด้ำนควำมมั่นคง

ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
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ส่วนที่ ๓

ภำพอนำคตด้ำนควำมมั่นคงของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับคณะ 

ที่ปรึกษาโครงการอนาคตศึกษา ศูนย์ศึกษยุทธศาสตร์ (SSC Future Team) ร่วม

กันจัดท�าภาพอนาคต (Foresight) เพื่อมุ่งแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการ

สถานการณ์เพื่อจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและสถานการณ์ความมั่นคงและ

ประเมินความเส่ียงด้านความมั่นคงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในประเทศไทย ในช่วงป ี

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยจะใช้กระบวนการวาดภาพอนาคตทางยทุธศาสตร์ (Strategic 

Foresight) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ กระบวนกำรวำดภำพอนำคตด้ำนควำมม่ันคงของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐

 ๓.๑.๑ ขัน้ตอนกระบวนกำรก�ำหนดโจทย์หรือกรอบในกำรศกึษำ (Focal 

Question) 

  กรอบในการศึกษาครั้งนี้ คือ  ผลกระทบที่ประเทศไทยต้องเผชิญ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

 ๓.๑.๒ ขั้นตอนกระบวนกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อม

  น�าข้อมูล Event ท่ีรวบรวมโดยคณะ SSC Future Team 

 มาวิเคราะห์ร่วมกับคณะผู ้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีความรู ้ความสามารถ 

ในกระบวนการ Foresight เพื่อน�ามาวิเคราะห์ในกระบวนการ Strategic  

Intelligence Scanning (SIS) หาเหตุการณ์ที่เป็น Good Event และ พิจารณาหา

สญัญาณ (Signal) ทีน่่าสนใจ จดัเป็นกลุม่เหตกุารณ์ทีม่คีวามคล้ายคลงึกนั (โดยราย

ละเอียดตัวอย่างของข้อมูล Event จะอยู่ตามภาคผนวก ข)
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 ๓.๑.๓ ขั้นตอนกระบวนกำรค้นหำแรงผลักดัน (Driving Force) 

  จากข้อมูลเหตุการณ์ (Event) ที่รวบรวมโดยคณะ Future Team 

มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อหา Driving Force (DF)   

มีทั้งหมด  ๘๑ ตัว โดยแบ่งตามมิติ STEEP ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มิติสังคม มี Driving Force ทั้งหมด  ๑๘ ตัว ได้แก่

๑. Generation Y/Generation   
    Change

๒. โรคระบาด/โรคอุบัติใหม่

๓. ความเหลื่อมล้�าทางการศึกษา ๔. โครงสร้างประชากร

๕. การศึกษาดีขึ้น ๖. การเติบโตของชนชั้นกลาง

๗. สังคมผู้สูงวัย ๘. การเหยียดสีผิว

๙. ความไว้วางใจสถาบันฯ ๑๐. individual empowerment

๑๑. ประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้น ๑๒. ความก้าวหน้าในการดุแลสุขภาพ

๑๓. ค่านิยมของคนในชาติ ๑๔. ความเสมอภาคทางเพศ

๑๕. แนวคิดสุดโต่งทางศาสนา ๑๖. สังคมแตกแยก  
      (Fragmented society)

๑๗. Greater automation and 
an increasingly diverse 
workforce

๑๘. ความแน่นแฟ้นทางสังคมลดลง
(Reducing social cohesion)

 

มิติเทคโนโลยี มี Driving Force ทั้งหมด  ๑๘ ตัว ได้แก่

๑. การพัฒนาและการใช้ปัญญา
ประดิษฐ์

๒. สังคมที่เปิดกว้าง/ กระแสการไหล
อิสระของข้อมูล 

๓. เทคโนโลยี ๔. การท�างานท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
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๕. เทคโนโลย ี5G ๖. โลกดิจิตอล

๗. ความเหลื่อมล�้าทางดิจิตอล ๘. Digital platform

๙. การใช้แรงงานหุ่นยนต์ ๑๐. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๑. โครงสร้างพื้นฐาน มารตฐาน 
และข้อก�าหนดทางดิจิตอลที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้

๑๒. การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วม กับ การพลิกผันทาง
ดิจิตอล

๑๓. เทคนิคการสื่อสารใหม่ ๑๔. เทคโนโลยีท่ีขยายความสามารถของ
มนุษย์

๑๕. พืน้ทีส่ารสนเทศทีไ่ร้กฎระเบยีบ ๑๖. ความมีอิทธิพลเหนือข้อมูล 

๑๗. ความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและพลิกผัน 

๑๘. การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ 

มิติเศรษฐกิจ มี Driving Force ทั้งหมด  ๑๑ ตัว ได้แก่

๑. การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้า
มาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital 
Transformation)

๒. การผูกขาดทางเศรษฐกิจ

๓. การเคลื่อนอ�านาจทางเศรษฐกิจมายัง
ตะวันออก (Economic power shift to 
the east)

๔. เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน 

๕. ความตกต�า่ทางเศรษฐกจิ ๖. ภาระหนี้ครัวเรือน

๗. ภาระหนี้สาธารณะ ๘. ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ

๙. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
นวัตกรรม

๑๐. โครงการขนาดใหญ่ (Mega 
project)

๑๑. สกุลเงินดิจิตอล (Digital currency)
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มิติสิ่งแวดล้อม มี Driving Force ทั้งหมด  ๑๑ ตัว ได้แก่

๑. Carbon Credit (+) และภาษี
คาร์บอนข้ามดินแดน (-)

๒. สิ่งแวดล้อม/มลพิษ/มลพิษทางอากาศ 
PM 2.5

๓. การเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อม
(Environmental degradation) 
และความสูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพ

๔. ข้อตกลงและเป้าหมายของกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๕. การเปลีย่นแปลงการใช้
ประโยชน์ทีด่นิ

๖. นโยบายจัดการขยะของภาครัฐ

๗. ภัยแล้ง/ภัยพิบัติ ๘. การขยายตัวของเมืองและประชากร

๙. การบูรณาการภาครัฐในกฎ
ระเบียบ มาตรการ สู่การปฏิบัติ

๑๐. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate change)

๑๑. การขาดแคลนทรัพยากร/น�้า

มิติกำรเมือง มี Driving Force ทั้งหมด  ๑๑ ตัว ได้แก่

๑. การทุจริต/คอรัปชั่น ๒. กฎหมายและนโยบาย

๓. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
อ�านาจทางภูมิรัฐศาสตร์ (Rapid 
shift of geopolitical power)

๔. ความขัดแย้ง ความแตกแยกระหว่าง
จีน สหรัฐฯ

๕. ระบบราชการรวมศูนย์/แข็งตัว ๖. การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก

๗. ความต้องการและการแข่งขัน
แย่งชิงทรัพยากรที่เพิ่มสูงขึ้น

๘. การไม่มีจ้าวแห่งอ�านาจ / อ�านาจแห่ง
เครือข่ายและโลกหลายขั้ว

๙. ค่านิยมและวัฒนธรรมทางการ
เมือง

๑๐. ระบบสวัสดิการ

๑๑. การเปลี่ยนแปลงดุลอ�านาจโลก ๑๒. ความมั่นคงทางอวกาศและทะเล
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๑๓. ปัญหาความไม่สงบใน ๓ 
ชายแดนภาคใต้

๑๔. บทบาทชาติมหาอ�านาจ

๑๕. ความถดถอยของอธปิไตยแห่งรฐั 
(Erosion of state sovereignty)

๑๖. การแพร่ขยายอาวุธท�าลายล้างสูง

๑๗. การปรับเปลี่ยนกฎพื้นฐานใน
ระเบียบระหว่างประเทศ 

๑๘. อาชญากรรมและเครือข่าย
อาชญากรรมข้ามชาติ

๑๙. การไหลบ่าและครอบง�าของค่า
นิยมตะวันตก โดยผ่านระบบ
ทุนนิยมตะวันตก

๒๐. การปะทะกันของแนวคิดอนุรักษ์
แบบตรึงแน่นและเสรีนิยมแบบสุดโต่ง

๒๑. สังคมที่ยึดปัจเจกบุคคล ๒๒. ความเชื่อความศรัทธาสุดโต่ง

๒๓. ความเหลื่อมล�้าทางสังคม /
ระบบอุปถัมภ์

 ทัง้นีใ้นคณะทีป่ระชมุได้พจิารณาจดักลุม่ (Grouping) ข้อมลู Driving Force 

(DF)  ที่มีความคล้ายคลึงกันทั้ง ๘๑ ตัว เหลือ ๓๕ ตัว ครบตามมิติ STEEP โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

มิติสังคม มีทั้งหมด ๖  ตัว ได้แก่

 ๑)  Generation Change

 ๒)  Pandemic

 ๓)  การเหยียด/การแบ่งแยก

 ๔)  ความเชื่อมั่นในสถาบันหลักแห่งชาติ

 ๕)  ค่านิยมของคนในชาติ

 ๖)  แนวคิดสุดโต่งทางศาสนา
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มิติเทคโนโลยี มีทั้งหมด ๗ ตัว ได้แก่

 ๑) กระแสการไหลอิสระของข้อมูล (Free flow of information)

 ๒) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 ๓) โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และข้อก�าหนดทางดิจิตอลท่ีไม่สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกันได้ (Incompatible digital infrastructures standards and 

protocols)

 ๔) การพลิกผันทางดิจิตอล (Digital disruption) / Digital Platform 

 ๕) เทคนิคการสื่อสารใหม่ (New communication technique)

 ๖) เทคโนโลยีที่ขยายความสามารถของมนุษย์ (Human enhancement 

technologies)

 ๗) พื้นที่สารสนเทศที่ไร้กฎระเบียบ (Unregulated information space)

มิติเศรษฐกิจ มีทั้งหมด ๖ ตัว ได้แก่

 ๑) พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก

 ๒) ความตกต�่าทางเศรษฐกิจ

 ๓) ภาระหนี้ครัวเรือน

 ๔) ภาระหนี้สาธารณะ

 ๕) การเคลื่อนอ�านาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic power 

shift to the East)

 ๖) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม

มิติสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด ๗ ตัว ได้แก่

 ๑) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 ๒) นโยบายจัดการขยะของภาครัฐ

 ๓) Carbon Credit (+) และภาษีคาร์บอนข้ามดินแดน (-)
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 ๔) การบูรณาการภาครัฐในกฎระเบียบ มาตรการ สู่การปฏิบัติ

 ๕) ข้อตกลงและเป้าหมายของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ๖) การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม/ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ๗) การขยายตัวของเมืองและประชากร

มิติกำรเมือง มีทั้งหมด ๙ ตัว ได้แก่

 ๑) การเปลี่ยนแปลงดุลอ�านาจโลก

 ๒) ระบบราชการรวมศูนย์/แข็งตัว

 ๓) การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก

 ๔) ค่านิยมและวัฒนธรรมทางการเมือง

 ๕) ระบบสวัสดิการ

 ๖) ความถดถอยของอธิปไตยแห่งรัฐ (Erosion of state sovereignty)

 ๗) สังคมที่ยึดปัจเจกบุคคล

 ๘) ความเชื่อความศรัทธาสุดโต่ง

 ๙) ความเหลื่อมล�้าทางสังคม /คอรัปชั่น 



“การวาดภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงขั้นต้น (Preliminary Security Strategic Foresight): 
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในห้วง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕”46

 ต่อมาในคณะที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและให้คะแนนความส�าคัญต่อ 

DF ทั้งหมด โดยด�าเนินการลงคะแนน (Vote) เพื่อคัดเลือกหา High Uncertainty 

(HU) ปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนในการเกิดมากที่สุด และHigh Impact (HI) ปัจจัย

ทีห่ากเกดิขึน้แล้วจะมผีลกระทบมากท่ีสดุ เม่ือได้ผลการลงคะแนน (Vote) จึงน�า DF 

มาจัดเรียงตามล�าดับ โดยให้เลือก DF ที่มีค่า HU และ HI สูงที่สุด ๑๕ อันดับแรก

ครอบคลุมทุกมิติของ STEEP  ดังตารางที่ ๑ และ ๒

ตารางที ่๑ การแสดงผลการลงคะแนน (Vote) คดัเลอืกหา High Uncertainty (HU)

ล�ำดับ
ที่

มิติ Driving Force
จ�ำนวน 

HU

๑ มิติ
เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global eco-
nomic Disorder)

๕๔

๒ มิติสิ่ง
แวดล้อม

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพสิ่งแวดล้อม และ
ควำมสุญเสียควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

๕๓

๓ มิติสังคม Pandemic ๕๑

๔ มิติสังคม Generation change ๔๗

๕ มิติกำรเมือง ควำมเหลื่อมล้�ำทำงสังคม/คอรัปชั่น ๔๗

๖ มิติ
เทคโนโลยี

กำรพลิกผันทำงดิจิตอล (Digital Dis-
ruption)/ Digital platform

๔๔

๗ มิติสิ่ง
แวดล้อม

กำรบูรณำกำรภำครัฐในกฎระเบียบ 
มำตรกำร สู่กำรปฏิบัติ

๔๐

๘ มิติ
เศรษฐกิจ

ควำมตกต่�ำทำงเศรษฐกิจ ๓๘
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ล�ำดับ
ที่

มิติ Driving Force
จ�ำนวน 

HU

๙ มิติ
เทคโนโลยี

พื้นที่สำรสนเทศที่ไร้กฎระเบียบ ๓๗

๑๐ มิติสังคม ควำมเชื่อมั่นในสถำบันหลักแห่งชำติ ๓๖

๑๑ มิติสังคม ค่ำนิยมของคนในชำติ ๓๖

๑๒ มิติ
เศรษฐกิจ

กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่วนวัต
กรรม

๓๓

๑๓ มิติสิ่ง
แวดล้อม

กำรขยำยตัวของเมืองและประชำกร ๓๒

๑๔ มิติ
เทคโนโลยี

กระแสกำรไหลอิสระของข้อมูล

(Free Flow of Information)

๓๑

๑๕ มิติกำรเมือง ค่ำนิยมและวัฒนธรรมทำงกำรเมือง ๓๑

ตารางที่ ๒ การแสดงผลการลงคะแนน (Vote) คัดเลือกหา High Impact (HI)

ล�ำดับ
ที่

มิติ Driving Force
จ�ำนวน 

HI

๑ มิติสิ่ง
แวดล้อม

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพสิ่งแวดล้อม และ
ควำมสุญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

๕๕

๒ มติิกำรเมอืง ควำมเหลื่อมล้�ำทำงสังคม/คอรัปชั่น ๕๓

๓ มิติสังคม Pandemic ๔๙

๔ มิติ
เศรษฐกิจ

ควำมต�ำต่�ำทำงเศรษฐกิจ
๔๖

๕ มิติสังคม Generation Change ๔๕
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ล�ำดับ
ที่

มิติ Driving Force
จ�ำนวน 

HI

๖ มิติ
เทคโนโลยี

กำรพลิกผันทำงดิจิตอล (Digital  
Disruption)/ Digital platform

๔๕

๗ มิติ
เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global eco-
nomic Disorder)

๔๔

๘ มิติสังคม ควำมเชื่อมั่นในสถำบันหลักแห่งชำติ ๓๙

๙ มิติ
เทคโนโลยี

พื้นที่สำรสนเทศที่ไร้กฎระเบียบ
๓๗

๑๐ มิติ
เศรษฐกิจ

ภำระหนี้ครัวเรือน
๓๖

๑๑ มิติสิ่ง
แวดล้อม

กำรบูรณำกำรภำครัฐในกฎระเบียบ 
มำตรกำร สู่กำรปฏิบัติ

๓๖

๑๒ มิติสิ่ง
แวดล้อม

กำรขยำยตัวของเมืองและประชำกร
๓๕

๑๓ มิติ
เทคโนโลยี

กระแสกำรไหลเวียนอิสระของข้อมูล
๓๓

๑๔ มิติสังคม ค่ำนิยมของคนในชำติ ๓๒

๑๕ มติิกำรเมอืง ค่ำนิยมและวัฒนธรรมทำงกำรเมือง ๓๑

  

  ภายหลังจากการลงคะแนน (Vote) เลือก DF จาก HU และ HI 

แล้วจึงน�ามารวมค่าคะแนนของทัง้สองค่า เพือ่น�ามาจัดเรยีงล�าดบัคะแนนจากสงูสดุ

ลงมา โดย DF ที่ให้ค่า HU+HI สูงสุด ๖ อันดับแรก จะน�ามาพิจารณาเขียนเป็น 

Future Event ต่อไป โดยมีรายละเอียดการรวมค่าคะแนนตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ ๓ กำรรวมค่ำผลกำรลงคะแนนของ HU และ HI

ล�ำดับ
ที่

มิติ Driving Force
จ�ำนวน 

HU
จ�ำนวน 

HI
HU+HI

๑
มิติสิ่ง
แวดล้อม

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพสิ่ง
แวดล้อม และควำมสุญเสีย
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

๑๔ ๑๕ ๒๙

๒ มิติสังคม Pandemic ๑๓ ๑๓ ๒๖

๓
มิติ
กำรเมือง

ควำมเหลื่อมล้�ำทำงสังคม/
คอรัปชั่น

๑๑ ๑๔ ๒๕

๔
มิติ
เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน 
(Global economic Disor-
der)

๑๕ ๙ ๒๔

๕ มิติสังคม Generation Change ๑๒ ๑๑ ๒๓

๖
มิติ
เทคโนโลยี

กำรพลิกผันทำงดิจิตอล  
(Digital Disruption)/  
Digital platform

๑๐ ๑๐ ๒๐

๗
มิติ
เศรษฐกิจ

ควำมตกต่�ำทำงเศรษฐกิจ ๘ ๑๒ ๒๐

๘
มิติสิ่ง
แวดล้อม

กำรบูรณำกำรภำครัฐในกฎ
ระเบียบ มำตรกำร สู่กำร
ปฏิบัติ

๙ ๕ ๑๔

๙
มิติ
เทคโนโลยี

พื้นที่สำรสนเทศที่ไร้กฎ
ระเบียบ

๗ ๗ ๑๔

๑๐
มิติสังคม ควำมเชื่อมั่นในสถำบันหลัก

แห่งชำติ
๖ ๘ ๑๔
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ล�ำดับ
ที่

มิติ Driving Force
จ�ำนวน 

HU
จ�ำนวน 

HI
HU+HI

๑๑ มิติสังคม ค่ำนิยมของคนในชำติ ๕ ๒ ๗

๑๒
มิติสิ่ง
แวดล้อม

กำรขยำยตัวของเมืองและ
ประชำกร

๓ ๔ ๗

๑๓
มิติ
เทคโนโลยี

กระแสกำรไหลเวียนอิสระ
ของข้อมูล

๒ ๓ ๕

๑๔
มิติ
เศรษฐกิจ

กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่
วนวัตกรรม

๔ ๐ ๔

๑๕
มิติ
กำรเมือง

ค่ำนิยมและวัฒนธรรม
ทำงกำรเมือง

๑ ๑ ๒

 

  จากตารางท่ี ๓ แสดงค่าผลการรวมคะแนนของ DF ทีใ่ห้ค่า HU+HI 

สูงสุด ๖ ตัวแรก ได้แก่ (๑) การเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อม และความสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ (๒) Pandemic (๓)  ความเหลื่อมล�้าทางสังคม/คอรัปชั่น 

(๔) การพฒันาการของเศรษฐกิจโลก (๕) Generation Change และ (๖) การพลกิผนั

ทางดิจิตอล (Digital Disruption)/ Digital platform  ซึ่งทั้ง ๖ ตัวนี้จะถูกน�ามาสู่

ขัน้ตอนของการเขียน Future Events โดยคณะผูเ้ชีย่วชาญในทีป่ระชมุนัน้จะท�าการ

ลงคะแนน (Vote) ทีละตัวเพื่อเลือกเหตุการณ์ (Event) ที่คาดว่า “หากเกิดขึ้นจะ

ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด” มิติละ ๒ อันดับ และจะน�าไปใส่ในตาราง U ในขั้นตอน

ต่อไป ซึ่งจากการประชุมกับคณะผู้เชี่ยวชาญได้ Future Event ที่คาดว่า “หากเกิด

ขึ้นจะส่งผลกระทบรุนแรงที่สุด” มิติละ ๒ อันดับ ดังตารางต่อไปนี้ (โดยฉบับเต็ม

ของผลคะแนนโหวตอยู่ในภาคผนวก ค)
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ตำรำงที่ ๔ กำรรวมค่ำผลกำรลงคะแนนของ  Future Event : U ของ ๒ อันดับ

แรกทุกมิติ

อันดับ
ที่

Driving Force Future Event : U
จ�ำนวน
คะแนน
โหวต

จ�ำนวน
ร้อยละ

๑ กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพสิ่งแวดล้อม/

ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

เกิดโรคอุบัติใหม่ ๓๒ ๕๓%

๒ กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพสิ่งแวดล้อม/

ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิ
อำกำศ

๒๖ ๔๑%

๓ Pandemic ภำวะกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ

๓๑ ๔๘%

๔ Pandemic Health Service ๒๐ ๓๑%

๕ ควำมเหลื่อมล�้ำทำง
สังคม/คอรัปชั่น

ช่องว่ำงระหว่ำงคนรวย
คนจน

๓๔ ๕๓%

๖ ควำมเหลื่อมล�้ำทำง
สังคม/คอรัปชั่น

เสถียรภำพทำงกำร
เมือง

๒๘ ๔๔%

๗ กำรพัฒนำกำรของ
เศรษฐกิจโลก

กำรเปลี่ยนแปลง
ระเบียบโลกด้ำน

เศรษฐกิจ

๓๒ ๕๐%
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อันดับ
ที่

Driving Force Future Event : U
จ�ำนวน
คะแนน
โหวต

จ�ำนวน
ร้อยละ

๘ กำรพัฒนำกำรของ
เศรษฐกิจโลก

กำรครอบง�ำทำง
เศรษฐกิจของ
มหำอ�ำนำจ

๒๙ ๔๕%

๙ Generation กำรเปลี่ยนแปลงค่ำ
นิยมทำงสังคม (Social 

Norm)

๔๑ ๖๔%

๑๐ Generation ควำมเชื่อมั่นต่อสถำบัน
หลัก

๒๔ ๓๘%

๑๑ ควำมพลิกผันทำง
ดิจิทัล/ Digital Plat-

form

ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ

๒๖ ๔๑%

๑๒ ควำมพลิกผันทำง
ดิจิทัล/ Digital Plat-

form

กำรกระจำย Digital 
Infrastructure

๒๔ ๓๘%

ภำพที่ ๕ ตำรำงสรุปควำมสัมพันธ์ Future Event 

  เมื่อคณะผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุมได้ Future Event ที่มาจาก DF 

ทั้ง ๖ ตัว เพื่อมาสร้างความสัมพันธ์ในตาราง U  ได้จุดตัดที่แสดงค่า “ไม่มีความ

สัมพันธ์ระหว่างกัน” (No Correlation: N/C) จ�ำนวน ๖ คู่ คือ 

 คูท่ี ่๑ (NC1) = เกดิโรคอบัุตใิหม่ + ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

 คู่ที ่๒ (NC2) = การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ + การเปลีย่นแปลงค่านยิมทาง

สังคม

 คู่ที่ ๓ (NC3) = การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ + ความเชื่อมั่นต่อสถาบันหลัก
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 คู่ที่ ๔ (NC4) = Health Service Disruption + การเปลี่ยนแปลงค่านิยม

ทางสังคม

 คูท่ี ่๕ (NC5) = Health Service Disruption + ความเชือ่ม่ันต่อสถาบนัหลกั

 คู่ที่ ๖ (NC6) = การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกด้านเศรษฐกิจ + ความเชื่อ

มั่นต่อสถาบันหลัก

๓.๒ ภำพอนำคตด้ำนควำมมั่นคงของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

 คู่ NC ที่คณะผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุม เลือกคือ NC คู่ที่ ๑ เนื่องจากมีความ

ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อน�ามาสร้างภาพนาคต (Scenario Matrix) 

และเขียนบรรยายภาพอนาคต (Scenario Stories) จึงน�ามาเป็นแกน X และแกน 

Y ในการจดัท�าแกน High Impact- High Uncertainty ส�าหรบัการสร้างภาพอนาคต 

(Scenario Matrix) โดยมีรูปแบบของการตั้งแกน ดังนี้

ภำพที่ ๖ Scenario Stories ทั้ง ๔ ภำพ

Scenario ๑: ชื่อภำพ “Smart Doctor”
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 “ประเทศไทยเป็น medical hub ด้านสาธารณสุข สามารถช่วยเหลือ

ประเทศเพือ่นบ้าน และเป็นทีย่อมรบัของภมูภิาคและเวทโีลก มรีะบบการศกึษาทีดี่ 

มีความฉลาดรู้เท่าทัน และมีฝีมือแรงงานชั้นสูง สามารถคิดค้นวัคซีนได้ด้วยตัวเอง 

ท�าใหส่้งเสรมิพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพและรบัมอืกับภยัด้านสาธารณสขุได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมและสามารถ

ผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง อาทิ สามารถผลิตวัคซีนใช้ภายในประเทศและ

ส่งออก โดยมีระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ท้ังด้านการแพทย์ 

อุตสาหกรรมดิจิทัลและอาหาร ประเทศมีความมั่นคงด้านอาหาร เศรษฐกิจของ

ประเทศเติบโตบนพื้นฐานนวัตกรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ เนื่องจากใช้

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด (Green Energy) ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่สร้าง resilience และความสามารถในการตอบสนองภาวะ

วิกฤตที่เกิดจาก pandemic ภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ บริหารราชการแผ่นดิน

อย่างโปร่งใส ตามหลักการ Good Governance บนพื้นฐาน E- Governance มี

การบรูณาการการท�างานระบบราชการทีต่อบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

โดยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Scenario ๒: ชื่อภำพ “ชีวิตดี ขี้โรค”

 “ประเทศไทยก้าวสูก่ารเป็นผูน้�าด้านการส่งออกของเทคโนโลยทัีดเทียมกบั

ประเทศญีปุ่น่และอนิเดยี ภาครฐัมคีวามพยายามเปลีย่นแปลงโครงสร้างพืน้ฐานและ

วิถีชีวิตของประชาชนบนความก้าวหน้าและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเน้นใช้แรงงานจากเครื่องจักร/AI แทน

แรงงานคน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรมลงทางด้านมลพิษทาง

เสียง มลพิษทางน�้า และมลพิษทางอากาศ ประชากรกลุ่ม Generation X-Z กลาย

เป็น Useless Class โดยปริยาย สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความ

เหลื่อมล�้าสูงขึ้น เกิดการเพิ่มพูนต้นทุนของภาครัฐที่จะต้องดูแล ภาครัฐละเลยการ

สร้างความพร้อมในการดูแลประชาชน เช่นการรับมือกับโรคระบาด การพัฒนา
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คุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง เสถียรภาพทางการเมืองตกต�่า สร้างความไม่สมดุลและลด

ทอนความเชื่อมั่นในรัฐบาล เกิดการรวมตัวของประชาชนน�าโดยกลุ่ม Generation 

X-Z  ใช้ความรู้และความสามารถทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการหาข้อเท็จจริง

หรือสร้างข้อมูลที่บิดเบือน เกิดอาชญากรรมทาง Cyber สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

Scenario ๓: ชื่อภำพ “ประเทศเต่ำถุย”

 “คนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเป็น Techno kids มีความสามารถและความ

ต้องการใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง เมื่ออยู่ในสภาวะที่ประเทศไม่มีความพร้อมด้าน

การแข่งขันทางเทคโนโลยีย่อมมีความไม่พึงพอใจกับการบริหารงานของรัฐบาล  

น�าไปสู่การเรียกร้องให้มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีให้

ทัดเทียมกับประเทศอื่น บางส่วนท่ีมีศักยภาพดีก็ไหลออกไปท�างานที่ประเทศอื่น 

เมื่อเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ�้า ยิ่งซ�้าเติมสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศเป็นอย่างมาก เนือ่งจากประเทศยงัขาดแคลนอปุกรณ์และทรพัยากรทางการ

แพทย์ ท้ายสุดก็ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม และปัญหาทางการเมือง นอกจากนั้น

ความเสื่อมถอยทางสาธารณสุข ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงการบริการทางการแพทย์ 

ประชาชนท่ีมีสถานะดีจะได้รับการบริการอย่างดี ส่วนประชาชนที่ยากจนจะถูก

กีดกั้นไม่ให้ได้รับการบริการดังกล่าว

 การที่ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและไม่มี

ขีดความสามารถในการจัดการกบัโรคระบาด ส่งผลต่อค่านยิมและความเชือ่มัน่ต่อ

สถาบนัหลกัของชาตเิปลีย่นแปลงไป เช่น การไม่หวงแหนในแผ่นดินเกิด การไม่เชื่อมั่น

ในสถาบันหลัก การชื่นชมความเจริญและความก้าวหน้าของต่างชาติ การเรียกร้อง

สิทธิมากขึ้น หรือเกิดแนวคิดแบบสุดโต่ง เป็นต้น นอกจากนั้นสภาพแวดล้อม

ภายนอกประเทศที่มีการไหลของข้อมูลอย่างอิสระ (Free Flow of Information) 

จะท�าให้เกดิปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์มากขึน้ เกดิการโฆษณาชวนเช่ือทางด้าน

สุขภาพผ่านโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ ระบบโครงสร้างพื้น
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ฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น โรงงานไฟฟ้า ขนส่งมวลชน ประปา หรือ 

โรงพยาบาล อาจถกูโจมตด้ีวยมลัแวร์เรยีกค่าไถ่ น�าไปสูค่วามชลุมนุ วุ่นวาย และเกดิ

การจลาจลได้ 

 สภาวการณ์ข้างต้นจะท�าให้นักลงทุนต่างชาติทบทวนการลงทุน มีการย้าย

ฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ๆ การเข้ามาลงทุนลดลง ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เป็น

รายได้หบักของประเทศจะเดินทางมายังประเทศไทยลดลง ท�าให้ประชาชนไม่ม ี

รายได้ เกิดการว่างงานขนาดใหญ่ ระบบสวัสดิการของรัฐล้มเหลว น�าไปสู่ปัญหา

สังคม เช่น เกิดความแตกแยก เกิดอาชญากรรม และเกิดปัญหาสมองไหล เป็นต้น 

 การที่ประเทศไทยไม่มีความสามารถในการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีจะ

ท�าให้ระบบการบรหิารจดัการกบัสิง่แวดล้อมไม่ประสบความส�าเรจ็ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการบริหารจัดการขยะ ส่งผลต่อการเกิดมลภาวะเป็นพิษ ส่งผลต่อปัญหาทาง

สาธารณสุข ส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ในท่ีสุดประเทศไทยจะถูกกดดันจาก

นานาชาติให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากน้ันประเทศมหาอ�านาจอาจเข้ามา

แทรกแซงกิจการภายในประเทศ โดยผ่านทางการช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุข  

ส่งผลให้ประชาชนและกลุ่มการเมืองบางกลุ่มไม่พึงพอใจ จนน�าไปสู่ความขัดแย้ง

ทางการเมืองและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง ท�าให้เศรษฐกิจตกต�่า และการ

พัฒนาประเทศล้าหลัง”

Scenario ๔: ชื่อภำพ “หมอหลังเขำ”

 “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางสาธารณสุข สามารถรับมือ

โรคระบาด (Pandemic)  ได้อย่างดียิ่งพึ่งตนเองและสามารถให้ความช่วยเหลือ

ประเทศอื่นได้ แต่ขาดการพัฒนาด้านนวัตกรรม เป็นเพียงผู้ใช้มากกว่าผู้พัฒนา  

ภาครัฐมีปัญหา Corruption ไม่ส่งเสริมการคิดและพัฒนาเทคโนโลยี ขาดความ 

เช่ือมั่นจากประชาชน ฐานะของไทยยังอยู่ในระดับประเทศที่ไม่พัฒนา ต้องพึ่งพา

วคัซนีจากต่างชาต ิรปูแบบของธรุกจิไทยเปลีย่นเป็นธรุกจิทางด้านสาธารณสุขท่ีเน้น 

Health care การแพทย์แผนไทย และการเป็นศูนย์กลางทางด้านสาธารณสุขให้
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ภูมิภาค อุตสาหกรรมยังเป็นแบบดั้งเดิม ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยี จึงไม่สามารถเปลี่ยนประเทศไปสู่ Digital ได้ ประเทศไม่หลุดจากกับดัก

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ยังคงรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะ การ

บริหารจัดการทีด่นิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และการบรูณาการเทคโนโลยใีนการ

แก้ปัญหาสิง่แวดล้อมทีย่งัมกีฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีล้่าหลงั การเมอืงขาดเสถยีรภาพ

และความต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยี ในภูมิภาคมีความอ่อนแอ

ในการป้องกันข้อมูลด้านไซเบอร์ มีค่าใช้จ่ายในการใช้เทคโนโลยีป้องกันข้อมูลด้าน

สาธารณสุข”

๓.๓ กำรก�ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์

 เมื่อได้ภาพอนาคตทั้ง ๔ ภาพจึงน�ามาจัดท�า Strategic Option เพื่อค้นหา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จากโอกาส (O: opportunity) และภัยคุกคาม (T: Threat) 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จากประเด็นที่เป็นโอกาส (O) จะกลายเป็นประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ใช้เพ่ือตอบภาพท่ีต้องการจะเป็นในอนาคต ขณะที่ประเด็นที่เป็นภัย

คกุคามจะเป็นประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ีใช้เพือ่ตอบภาพทีไ่ม่ต้องการให้เกดิขึน้ในอนาคต  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Scenario ๑: ชื่อภำพ “Smart Doctor”

Opportunity: 
โอกาส

๑) สิ่งแวดล้อมที่ ปราศจากมลพิษและมีพลังงาน
สะอาด

๒) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๓) Good Governance

ประเด็นยศ. ภาพที่
ต้องการให้เป็น 

๑) ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green nation)

๒) การปลูกฝังค่านิยมหลักของชาติ
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Scenario ๒: ชื่อภำพ “ชีวิตดี ขี้โรค”

Opportunity: โอกาส ๑) การเป็นผู้ส่งออกด้านเทคโนโลยี

๒) การเติบโตด้านการลงทุนจากต่างชาติ

๓) นวัตกรรมมีการคิดค้นเพิ่ม และสร้างรายได้

ประเด็นยศ. ภาพที่
ต้องการ 

๑) ระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา สู่ทรัพยากร
มนุษย์ของชาติ มิติใหม่ (New skills)

๒) การเป็นชาติผู้น�าด้าน AI ในภูมิภาค

Threat: ภัยคุกคาม ๑) ความเหลื่อมล�้าทางสังคม

๒) เสถียรภาพทางการเมืองตกต�่า

๓) อาชญากรรมทางไซเบอร์

๔) การสร้างข้อมูลที่บิดเบือน

๕) คนตกงานเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ

๖) การใช้ทรัพยากรด้านอิเล็กทรอนิกส์ (แร่) และ 
สิ่งแวดล้อม

๗) รัฐละเลยต่อมิติทางด้านสาธารณสุข

ประเด็นยศ. ภาพที่ไม่
ต้องการ

๑) การสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

๒) ประเทศไทยเป็น medical hub ระดับ  
advanced
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Scenario ๓: ชื่อภำพ “ประเทศเต่ำถุย”

Opportunity: โอกาส ๑) ประชาชนมีความกระตือรือร้นด้านการใช้
เทคโนโลยี

๒) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีให้
ทัดเทียมกับประเทศอื่น

๓) กลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์ แบบ premium

๔) กลุ่มธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี

ประเด็นยศ. ภาพที่
ต้องการ 

๑) สนับสนุนการสร้าง smart city

๒) สร้างความเชื่อมั่นและความรักในสถาบันหลักของ
ชาติเชิงประจักษ์

Threat: ภัยคุกคาม ๑) ความเสื่อมถอยทางสาธารณสุข

๒) ประเทศไม่มีความพร้อมด้านการแข่งขันด้าน
เทคโนโลยี

๓) การเรียกร้องสิทธิ

๔) ความเหลื่อมล�้าทางสังคม ด้านสาธารณสุข

๕) สภาพเศรษฐกิจประเทศตกต�่า

๖) เกิดสภาวะสมองไหล  

ประเด็นยศ. ภาพที่ไม่
ต้องการ

๑) ประเทศไทยเป็น medical hub ระดับ  
advanced

๒) การเป็นรัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุข

๓) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งสู่การสร้าง
นวัตกรรม



“การวาดภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงขั้นต้น (Preliminary Security Strategic Foresight): 
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในห้วง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕”60

Scenario ๔: ชื่อภำพ “หมอหลังเขำ”

Opportunity: โอกาส ๑) ศูนย์กลางทางด้านสาธารณสุข

๒) ธุรกิจการแพทย์แผนไทย

ประเด็นยศ. ภาพที่
ต้องการ 

๑) ส่งเสริมและสร้างการแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยง
อาหารไทย การท่องเที่ยว (Wellness) ให้เป็น
มาตรฐานสากล

Threat : ภัยคุกคาม ๑) ความเหลื่อมล�้าทางด้านเทคโนโลยี

๒) การบริหารจัดการภาครัฐ/คอร์รัปชั่น

๓) อตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิ ส่งผลให้รายได้ไม่พอเพยีง

๔) กฎระเบียบที่ล้าหลัง

๔) ขาดเสถียรภาพด้านการเมือง

๕) ค่าใช้จ่ายของภาครัฐด้านสาธารณสุขสูง

๖) การรั่วไหลข้อมูลภายในประเทศ

๗) การรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยศ. ภาพที่ไม่
ต้องการ

๑) ระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา สู่ทรัพยากร
มนุษย์ของชาติ มิติใหม่ (New skills)

๒) การปลูกฝังค่านิยมหลักของชาติ 

๓) การสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

๔) ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green nation)

 โดยสรปุประเดน็ยทุธศาสตร์ของภาพอนาคตด้านความมัน่คงทีป่ระเทศไทย

เผชิญ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ แบ่งออกได้ ๕ มิติ ได้แก่ มิติสังคม มิติเทคโนโลยี มิติ

เศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดตามมิติดังนี้
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มิติสังคม (Social) 

๑) ระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา สู่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ มิติ

ใหม่ (New skills) 

๒) การเป็นรัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุข 

มิติเทคโนโลยี (Technology) 

๑) สนับสนุนการสร้าง smart city 

๒) การเป็นชาติผู้น�าด้าน AI ในภูมิภาค 

๓) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม 

มิติเศรษฐกิจ (Economy)

๑) ส่งเสริมและสร้างการแพทย์ทางเลือก เช่ือมโยงอาหารไทย  

การท่องเที่ยว (Wellness) ให้เป็นมาตรฐานสากล 

๒) ประเทศไทยเป็น medical hub ระดับ advanced 

๓) การสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีบนพ้ืนฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง 

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

๑) ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green nation) 

มิติกำรเมือง (Politic) 

๑) การปลูกฝังค่านิยมหลักของชาติ 

๒) สร้างความเชือ่มัน่และความรกัในสถาบนัหลกัของชาตเิชงิประจกัษ์ 

 จึงสรุปได้ว่าจากกระบวนการวาดภาพอนาคต (Foresight) พบว่า การเกิด

โรคอบุตัใิหม่ (จาก DF มติสิิง่แวดล้อม) และ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(จาก DF มิติเทคโนโลยี) เป็นแกนหลักในการจัดท�า Hight Impact – Hight  
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-275-5715 www.sscthailand.org

Uncertainty ส�าหรบัการจดัท�าภาพอนาคต (Scenario Matrix) โดยสามารถก�าหนด

ภาพอนาคตได้ทั้งหมด ๔ ภาพ ได้แก่ ภาพที่ ๑ “Smart Doctor” คือประเทศไทย

จะมคีวามสามารถในการแข่งขนัและเปน็ผูส่้งออกเทคโนโลย ีและสามารถรบัมอืต่อ

โรคระบาดรุนแรงทุกชนิดที่เกิดขึ้น ภาพที่ ๒ “ชีวิตดี ขี้โรค” คือ ประเทศไทยจะมี

ขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้ส่งออกประเทศ แต่มีความล้าหลังต่อการ

ตอบสนองต่อโรคระบาดรนุแรงทีเ่กดิขึน้ ภาพท่ี ๓ “ประเทศเต่าถุย” คอื ประเทศไทย

ไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้น�าเข้าเทคโนโลยี และมีความล้าหลัง

ในการตอบสนองต่อโรคระบาดรุนแรงที่เกิดขึ้น และภาพที่ ๔ “หมอหลังเขา” คือ 

ประเทศไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นผู้น�าเข้าเทคโนโลยี แต่สามารถ

รบัมอืต่อโรคระบาดรนุแรงท่ีเกดิขึน้ จากนัน้ได้น�าทัง้ ๔ ภาพมาก�าหนดทางเลอืกทาง

ยุทธศาสตร์ (Strategic Options) พบว่ามีประเด็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจจากทั้ง ๕ 

มิติ STEEP จ�านวน ๑๑ ประเด็น เพื่อน�าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการต่อไปคือการน�า

ไปเปรียบเทียบกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศไทย
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ส่วนที่ ๔

กำรเปรียบเทียบภำพอนำคตด้ำนควำมมั่นคงของประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๖๖-๒๕๗๐  

กับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
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ส่วนที่ ๔

กำรเปรียบเทียบภำพอนำคตด้ำนควำมมั่นคงของประเทศไทย  

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐  

กับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

๔.๑ กำรเปรียบเทียบกับยุทธศำสตร์ชำติในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

 จากการศึกษาเร่ือง “การวาดภาพอนาคตเชิงยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงข้ัน

ต้น (Preliminary Security Strategic Foresight): ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือเปรียบ

เทยีบกับยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง” ผ่านกระบวนการใช้ Strategic Foresight 

พบว่าภาพอนาคตทั้ง ๔ ภาพได้น�ามาสู่ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีน่าสนใจจ�านวน ๑๑ 

ข้อ แบ่งตามมิติ STEEP และน�ามาเปรียบเทียบกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

เพือ่วเิคราะห์หาประเดน็ยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องและประเด็นยทุธศาสตร์ทีน่�าเสนอ

ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภำพที่ ๗ กำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงยุทธศำสตร์จำกภำพอนำคตด้ำนควำม

มั่นคงของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ กับยุทธศำสตร์ชำติ ๖ ด้ำน ในช่วง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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 จากภาพแสดงถึงเปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ของการวาดภาพอนาค

ตฯด้านความมั่นคง จ�านวนทั้งหมด ๑๑ ข้อ กับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในช่วงปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ประเด็นยุทธศาสตร์การวาดภาพอนาคตฯ จาก ๕ มิติ  จ�านวน ๑๑ ประเด็น

 (๑) S1 หมายถึง ระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา สู่ทรัพยากรมนุษย์ของ

ชาติ มิติใหม่ (New skills) 

 (๒) S2 หมายถึง การเป็นรัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุข

 (๓) T1 หมายถึง สนับสนุนการสร้าง smart city

 (๔) T2 หมายถึง การเป็นชาติผู้น�าด้าน AI ในภูมิภาค

 (๕) T3 หมายถึง ประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม

 (๖) Eco1 หมายถึง ส่งเสริมและสร้างการแพทย์ทางเลือกเชื่อมโยงอาหาร

ไทย การท่องเที่ยว (Wellness) ให้เป็นมาตรฐานสากล

 (๗) Eco2 หมายถึง ประเทศไทยเป็น medical hub ระดับ advanced

 (๘) Eco3 หมายถึง การสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีบน

พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 (๙) En  หมายถึง ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green nation)

 (๑๐) P1 หมายถึง การปลูกฝังค่านิยมหลักของชาติ

 (๑๑) P2 หมายถึง สร้างความเชื่อมั่นและความรักในสถาบันหลักของชาติ

เชิงประจักษ์

๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ในช่วงปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

(๑) ด้านความมั่นคง

(๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์

(๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
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(๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบประเด็นของยุทธศาสตร์จากภาพ

อนาคตด้านความมั่นคงของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ กับยุทธศาสตร์ชาติ 

๖ ด้าน ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จะพบว่ามีความสอดคล้องกันในทุกด้าน โดย

อธิบายได้ดังนี้ 

  ๑) ด้ำนควำมมัน่คง มปีระเดน็ทีส่อดคล้อง ๗ ประเด็นได้แก่ (๑) สนบัสนนุ

การสร้าง smart city (๒)การเป็นชาติผู้น�าด้าน AI ในภูมิภาค (๓) ประเทศไทยเป็น

ประเทศท่ีมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม (๔) การสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วย

เทคโนโลยบีนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง (๕) ประเทศไทยเป็นประเทศสเีขยีว (Green 

nation) (๖) การปลูกฝังค่านิยมหลักของชาติ และ(๗) สร้างความเชื่อมั่นและ 

ความรักในสถาบันหลักของชาติเชิงประจักษ์ กล่าวคือทั้ง ๗ ประเด็นดังกล่าวนี้ จะ

เป็นสร้างการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กินดีอยู่ดี และมีความมั่งคั่ง ประเทศ

มีบทบาทที่เป็นที่ยอมรับและภาครัฐสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 ๒) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีประเด็นที่สอดคล้อง ๖ 

ประเด็นได้แก่  (๑) สนับสนุนการสร้าง smart city (๒) การเป็นชาติผู้น�าด้าน AI  

ในภูมิภาค (๓) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม (๔) ส่งเสริมและ

สร้างการแพทย์ทางเลือกเชื่อมโยงอาหารไทย การท่องเที่ยว (Wellness) ให้เป็น

มาตรฐานสากล (๕) ประเทศไทยเป็น medical hub ระดับ advanced และ (๖) 

การสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

กล่าวคือ ท้ัง ๖ ประเด็นนี้จะช่วยเสริมสร้างประเทศในด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการ 

ส่งออกและผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้วยความสามารถเทคโนโลยี 
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 ๓) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพและทรัพยำกรมนุษย์  

มีประเด็นท่ีสอดคล้อง ๓ ประเด็นได้แก่ (๑) ระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา  

สู่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ มิติใหม่ (New skills) (๒) การเป็นรัฐสวัสดิการด้าน

สาธารณสุข และ (๓) การปลูกฝังค่านิยมหลักของชาติ โดยทั้งสามประเด็นนั้น  

จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาประชากรให้เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ เพ่ือรองรับสู่การ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของสงัคมโลก 

 ๔) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีประเด็นที่

สอดคล้อง ๓ ประเดน็ได้แก่ (๑) ระบบรฐัสวสัดกิารด้านการศกึษา สูท่รพัยากรมนษุย์

ของชาติ มิติใหม่ (New skills) (๒) การเป็นรัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุข และ  

(๓) สนับสนุนการสร้าง smart city ซึ่งทั้งสามประเด็นนั้น สร้างโอกาสในการเข้าถึง

สิ่งต่างๆ ที่ควรได้รับจากภาครัฐ คือการลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเท่าเทียม 

รวมไปถึงการมีสภาพแวดล้อมที่มีความทันสมัยเชื่อมต่อทุกการสื่อสารและการเดิน

ทาง ง่ายต่อการกระจายความเจริญสู่พื้นที่อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างขีดความสามารถของ

ประชาชน ชุมชน ในแต่ละท้องน�าไปสู่การพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตและสังคม

 ๕) ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี

ประเด็นที่สอดคล้อง ๑ ประเด็น คือ ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green  

nation) กล่าวคือ การเป็นประเทศที่สีเขียวนั้น จะเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ให้หลายด้าน ทั้งสุขภาพจากการมีอากาศที่ดีลดมลพิษ การส่งเสริมและสร้างสรรค์

บนฐานของการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมไปถงึการอนรุกัษ์เพือ่ส่ง

ต่อประโยชน์ให้คนรุ่นต่อไป สร้างความสมดุลและยั่งยืนให้แก่ประชาชน สังคมและ

ประเทศ

 ๖) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มี

ประเด็นทีส่อดคล้อง  ๑ ประเดน็ คอื การปลกูฝังค่านยิมหลักของชาต ิกล่าวคอื หาก

ประชาชนภายในประเทศมคีณุธรรมและประพฤติปฏบัิติตนตามแนวทางของค่านยิม
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หลกัของชาตอิย่างมัน่คง เมือ่ประชาชนท่ีได้มาท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีรฐัทีป่ฏบิติัตน

อยูบ่นหลักค่านยิมชาตอิยูเ่สมอนัน้จะช่วยสร้างให้การด�าเนนิงานของภาครฐัมคีวาม

โปร่งใส และเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 จากการเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงกับ

ประเดน็ยทุธศาสตร์จากภาพอนาคตด้านความมัน่คงของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ มีจ�านวนประเด็นที่สอดคล้องกันมากที่สุด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเด็นด้าน

ความมั่นคง เป็นปัจจัยพื้นฐานหลักที่ครอบคลุมหลายองค์ประกอบสามารถช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของบุคคล สังคม ประเทศ ให้มั่นคงและยั่งยืน

๔.๒ กำรเปรียบเทียบกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

ภำพท่ี ๘ กำรแสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงยทุธศำสตร์จำกภำพอนำคตด้ำนควำมมัน่คง

ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ กับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง

 จากภาพแสดงถึงเปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ของการวาดภาพอนาค

ตฯด้านความม่ันคง จ�านวนทัง้หมด ๑๑ ข้อ กบัยทุธศาสตร์ชาตด้ิานความมัน่คง โดย

มีรายละเอียดดังนี้
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๑) ประเดน็ยทุธศาสตร์การวาดภาพอนาคตฯ จาก ๕ มติ ิSTEEP จ�านวน ๑๑ ประเดน็

 (๑) S1 หมายถึง ระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา สู่ทรัพยากรมนุษย์ของ

ชาติ มิติใหม่ (New skills)

 (๒) S2 หมายถึง การเป็นรัฐสวัสดิการด้านสาธารณสุข

 (๓) T1 หมายถึง สนับสนุนการสร้าง smart city

 (๔) T2 หมายถึง การเป็นชาติผู้น�าด้าน AI ในภูมิภาค

 (๕) T3 หมายถึง ประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม

 (๖) Eco1 หมายถึง ส่งเสริมและสร้างการแพทย์ทางเลือกเชื่อมโยงอาหาร

ไทย การท่องเที่ยว (Wellness) ให้เป็นมาตรฐานสากล

 (๗) Eco2 หมายถึง ประเทศไทยเป็น medical hub ระดับ advanced

 (๘) Eco3 หมายถึง การสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีบน

พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 (๙) En  หมายถึง ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green nation)

 (๑๐) P1  หมายถึง การปลูกฝังค่านิยมหลักของชาติ

 (๑๑) P2 หมายถึง สร้างความเชื่อมั่นและความรักในสถาบันหลักของชาติ

เชิงประจักษ์

๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

  (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ

  (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

  (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่

กระทบต่อความมัน่คงของชาติ

  (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ

นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

  (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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๔.๓ กำรอธิบำยควำมสอดคล้อง

 จากการเปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์ของการวาดภาพอนาคตฯ ด้าน

ความมั่นคงพบว่ามีประเด็นที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ อยู่ทั้งหมด ๗ ประเด็น ซึ่งอธิบายเรียงล�าดับตามแผน

ย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้ดังนี้ 

 ๔.๓.๑ สนับสนุนกำรสร้ำง smart city (T1) 

  สอดคล้องและสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็นได้แก่ 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระ

ทบต่อความมั่นคง (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่

กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ

อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ(๕) การพัฒนา

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม กล่าวคือ 

  ระบบ Smart City จะช่วยเพิม่ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ

ประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง

ข่าวทีชั่ดเจนและถกูต้อง เพือ่เสรมิสร้างให้ทกุภาคส่วนมคีวามเข้มแขง็ และตระหนกั

ถึงความมั่นคง การสร้างเครื่องมือเพื่อเฝ้า ติดตาม หรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเข้า

มารกุรานประเทศ โดยจะต้องอยูภ่ายใต้การบูรณาการความร่วมมอืของทกุภาคส่วน

ทัง้ภาครฐั เอกชน ภาคประชาสงัคม รวมไปถึงการร่วมมอืกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน แบ่งปันข้อมูลกันอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ทรัพยากรใน

ประเทศอย่างคุม้ค่าและสร้างสรรค์เพือ่ให้ประเทศขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยไีด้อย่าง

เต็มความสามารถ 
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 ๔.๓.๒ กำรเป็นชำติผู้น�ำด้ำน AI ในภูมิภำค (T2) 

  สอดคล้องและสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็นได้แก่ 

(๑) การรกัษาความสงบภายในประเทศ (๒) การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบ

ต่อความมั่นคง (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง

กบัอาเซยีนและนานาชาต ิรวมถงึองค์กรภาครฐัและทีม่ใิช่ภาครฐั และ(๕) การพฒันา

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม กล่าวคือ

  เป็นทางเลอืกใหม่ของการแก้ไขปัญหาท่ีมผีลกระทบต่อความม่ันคง

ภายในประเทศได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นระบบที่สามารถคิดและ

กระท�าได้เหมือนมนษุย์ ลดการใช้บคุคล ลดการสญูเสยีเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน อีกท้ัง 

AI ยังมีประสิทธิภาพอย่างมากบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารเชื่อมต่อ

ระบบต่าง ๆ  เข้าไว้ด้วยกันเชือ่มต่อการสือ่สารของหน่วยงานทุกภาพส่วน สร้างความ

สะดวกต่อการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุอันเป็นอันตรายต่อความมั่นคง หากประเทศ

สามารถก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้าน AI ได้จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม Disruption ทุกระบบเข้า

ด้วยกัน ทั้งการสื่อสาร การขนส่งโลจิสติกส์ การแพทย์ การค้า การศึกษาและอื่นๆ 

อกีมากมาย สร้างความเข้มแขง็ภายในประเทศ ลดการแทรกแซงจากชาติมหาอ�านาจ

และลดความเสี่ยงต่อการสร้างผลประโยชน์ที่กระทบต่อความมั่นคง

 ๔.๓.๓ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งสู่กำรสร้ำงนวัตกรรม (T3) 

  สอดคล้องและสนบัสนนุกบัประเด็นยทุธศาสตร์ ๕ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) การรกัษาความสงบภายในประเทศ (๒) การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบ

ต่อความม่ันคง (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่

กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
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อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ (๕) การพัฒนา

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม กล่าวคือ

  ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์เป็นตัวกระตุ้นให้ประเทศเตรียมพร้อม

รบัมือกับการเปลีย่นแปลงของโลก ทีม่กีารเข้ามาของเทคโนโลยมีากขึน้ โดยการวาง

พ้ืนฐานก่อนการมุ่งเน้นสู่การสร้างนวัตกรรมด้วยการบูรณาการความร่วมมือของ 

ทุกภาคส่วน พัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้

บคุลากรสามารถปรบัตวัในการท�างานและเกดิความคุน้ชนิ และส่งต่อสู่การน�าไปใช้

บริการประชาชน เพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ลดปัญหาความ 

เหลือ่มล�า้ นอกจากนี้การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมทันสมัยยังเป็นการดึงดูด

การลงทนุจากต่างประเทศ และการสร้างความร่วมมอืต่าง ๆ  ยกระดับฐานเศรษฐกจิ

ของประเทศให้ดีขึ้น เพื่อมีทุนในการต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพ่ือเฝ้าระวังและการ

ป้องกันภัยคุกคาม การวางระบบฐานข้อมูลข่าวกรอง รวมไปถึงเพื่อดูแลรักษา

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ดงันัน้การมุง่สู่การสร้างนวตักรรมจะเป็นตัวช่วย

ในการขับเคลื่อนให้ประเทศเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ๔.๓.๔ กำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรเกษตรด้วยเทคโนโลยีบนพ้ืนฐำน

เศรษฐกจิพอเพียง (Eco3) 

  สอดคล้องและสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็นได้แก่ 

(๑) การรกัษาความสงบภายในประเทศ (๒) การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบ

ต่อความม่ันคง และ (๓) การบรูณาการความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัอาเซยีนและ

นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ กล่าวคือ

  สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงท�าให้ภาค

อตุสาหกรรมเข้ามามบีทบาทมากขึน้ เกดิการสร้างเทคโนโลยแีละนวตักรรมจ�านวน

มากมาแทนที่การท�างานของคน รวมมาถึงภาคการเกษตร จึงมีการ มีการน�าเข้า

เครือ่งจากต่างประเทศ ประชาชนบางส่วนไม่มทุีนทรัพย์ท่ีเพียงพอ เกดิปัญหาต่าง ๆ  
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ขึ้นภายในประเทศ ทั้งปัญหาสังคมจากความเครียดและปัญหาเศรษฐกิจภาระหนี้

สินของชาวเกษตรกร หากประเทศไทยมีบูรณาการการท�างานของทุกภาคส่วนเข้า

มาระดมความสามารถและเงนิทุนท้ังหน่วยงานภาครฐั เอกชน ภาคประชาสงัคมรวม

ไปถึงการสร้างข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศในการท�างานการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเกษตร จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่ชาวเกษตรกร 

เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสินค้า ดังน้ันการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถขับเคลื่อนประเทศได้อย่างเข้มแข็ง โดยที่ประชาชน มี

กินมีใช้ ไม่เดือดร้อนผู้อื่น เกิดความสงบภายในประเทศอย่างย่ังยืนสามารถบรรลุ

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงได้อย่างดี

 ๔.๓.๕ ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green nation) (En) 

  สอดคล้องและสนบัสนนุกบัประเด็นยทุธศาสตร์ ๓ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) การรกัษาความสงบภายในประเทศ (๒) การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบ

ต่อความม่ันคง และ (๓) การบรูณาการความร่วมมอืด้านความมัน่คงกบัอาเซยีนและ

นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ กล่าวคือ 

  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเปน็ปัจจัยส�าคญัตอ่การด�ารง

ชวีติหากประเทศขาดการดแูล ส่งเสรมิหรอืจดัสรรอย่างเท่าเทียมอาจน�ามาสู่ปัญหา

ภายในประเทศได้ดังนั้นประเทศสีเขียวจึงเป็นทางเลือกส�าคัญต่อการส่งเสริมและ

สนบัสนนุประเด็นยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของประชากร

ภายในประเทศ เช่น แนวทางการใช้พลังงานหมุนเวียน กฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อม 

การบรหิารจดัการขยะการท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์ เป็นต้น ทัง้นีก้ารเป็นประเทศสเีขยีว

จะต้องเกิดจากการพัฒนาและเสริมสร้างของทุกภาคส่วน ร่วมมือและตระหนักถึง

ความส�าคญัของธรรมชาต ิและยงัสนบัสนนุในประเด็น การป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง โดยการสร้างเสริมให้เจ้าหน้าทีท่ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทัง้ภาค

รฐัและเอกชน หรอืภาคประชาชนเข้าท่ีมขีดีความสามารถทีเ่หมาะสมเข้ามามบีทบาท
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ด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาและสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักรู้

ให้แก่ประชาชนในเรื่องการให้ความส�าคัญกับคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมไปถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ

ก�าหนดอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาทรัพยากรอันล�้าค่าของโลก

 ๔.๓.๖ กำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักของชำติ (P1) 

  สอดคล้องและสนบัสนนุกบัประเด็นยทุธศาสตร์ ๓ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) การรกัษาความสงบภายในประเทศ (๒) การป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีม่ผีลกระทบ

ต่อความมั่นคง และ(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม

ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ กล่าวคือ

  หลักปฎิบัติของหน้าที่พลเมือง คือ รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รักชาติ และ

สถาบัน มีความส�าคัญอย่างมากเพื่อสร้างความตระหนัก สร้างความรัก และความ

ภาคภูมิใจที่มีต่อชาติและสถาบัน อนึ่งยังเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองของ

คนในชาต ิเพ่ือน�ามาซึง่ความสงบสขุและสนัตใินประเทศ เพราะเมือ่คนไทยมพีืน้ฐาน

ของจิตส�านึกและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ จะสามารถผนึกก�าลังใน

ความพร้อมเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคาม

 ๔.๓.๗ สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมรักในสถำบันหลักของชำติเชิง

ประจักษ์ (P2) 

  สอดคล้องและสนบัสนนุกบัประเด็นยทุธศาสตร์ ๒ ประเด็น ได้แก่ 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ และ  (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง กล่าวคือ

  การพฒันาและเสรมิสร้างความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัหลกัของชาติ

เน่ืองจากสถาบันหลักนั้นเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของประชาชน สร้างความสุขและ

ความปลอดภัยทัง้ในชวีติและทรพัย์สนิ ดงันัน้การสร้างความเชือ่มัน่และความรักต่อ
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สถาบันหลักของชาติจึงเป็นประเด็นส�าคัญเพื่อให้คนในประเทศชาติมีจิตส�านึกรัก

และหวงแหน มุ ่งจงรักภักดี พร ้อมธ�ารงรักษาไว ้ซึ่ งสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งเดียวกัน 

ของคนทัง้ชาต ิเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ ความสงบเรยีบร้อยและน�ามาซ่ึงสนัติสขุ

ของประชาชนและประเทศชาติ

 จากการเปรยีบเทียบพบว่ามปีระเดน็ยทุธศาสตร์ของการวาดภาพอนาคตฯ

ด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงครบท้ัง ๕ 

ข้อ ได้แก่ การสนับสนุนการสร้าง smart city (T1) การเป็นชาติผู้น�าด้าน AI ใน

ภูมิภาค (T2) และประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ ่งสู ่การสร้างนวัตกรรม (T3)  

ซึง่เป็นทีสั่งเกตได้ว่า ๓ ประเดน็มีความเชือ่มโยงกนัภายในตวัเองและตัง้อยูบ่นความ

สามารถของเทคโนโลยี โดยเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ๓ ประเด็นดังกล่าวสามารถ 

เชื่อมโยงและสนับสนุนกับประเด็นที่มีความแตกต่างกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ

ด้านความมั่นคงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภำพที่ ๙ กำรแสดงควำมสัมพันธ์กำรเชื่อมโยง Smart city กับประเด็น

ยุทธศำสตร์ของกำรวำดภำพอนำคตฯด้ำนควำมมั่นคง
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 จากแผนภาพการเปรยีบเทยีบพบข้อสงัเกตว่า มติิด้านเทคโนโลย ีสอดคล้อง

โดยตรงกบัทกุประเดน็โดยมีลกัษณะของความสัมพันธ์ทีช่่วยให้บรรลุเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในลักษณะของการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart 

city๑๔ หรือ เมืองอัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร

จัดการของภาครัฐ รวมไปถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยประโยชน์ของการ

เป็น Smart city นั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดทรัพยากรในประเทศ อาทิ คน 

เงินลงทุน และเวลาเป็นต้น และยังสามารถช่วยลดปัญหาการท�าลายทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 (๑)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่มีความทันสมัยและชาญฉลาด อย่างเช่น เทคโนโลยี Blockchain ที่จะ

เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้นได้ผ่านการช่วยเหลือของ

รัฐบาล (Smart Governance) ในรูปแบบของรัฐสวัสดิการ ช่วยกระจายทรัพยากร

และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ การช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างทั่วถึง เช่น ด้าน

สาธารณสขุ ด้านการด้านการศกึษา การสร้างอาชพีควบคูกั่บการใช้นวตักรรมก่อให้

เกิดทักษะใหม่ๆ  เป็นต้น 

 (๒) การสร้างรายได้ โดยการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบ 

Digital (Smart Economy) ท่ีจะช่วยเพิม่ศกัยภาพโดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมการ

ท่องเทีย่ว ซึง่เป็นแหล่งรายได้หลกัของประเทศให้สามารถบรหิารจดัการต้นทนุหรอื

ทรพัยากรในพืน้ทีใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ อาท ิการสร้างการท่องเทีย่วแบบ Wellness 

หรอืการเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์ด้วย Medical Hub มส่ีวนช่วยพฒันาเศรษฐกจิ

ในทกุพืน้ที ่โดยกระจายความเจรญิและโอกาสอย่างทัว่ถงึ และยงัช่วยลดปัญหาการ

ย้ายถิ่นหรือปัญหาประชากรเมืองหนาแน่น 

 

๑๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน).ม.ป.ป. Smart City คืออะไร? ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้ำง (ออนไลน์). 

สืบค้นเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔. แหล่งที่มา https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/life-style/

smart-city.html
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 (๓) การส่งเสริมและพัฒนามนุษย์บนพ้ืนฐานของความค่านิยมและความ

เชื่อ (Trust) ผ่านระบบ Smart People โดยที่ระบบเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาและสร้าง

องค์ความรู้และทักษะของสิง่แวดล้อม ท่ีมปีระโยชน์ต่อการด�ารงชวีติ สร้างความรูส้กึ

นกึคดิทีห่วงแหนในประเทศของตน เกิดจติส�านึกทีจ่ะด�ารงรกัษาประเทศไว้ไม่ให้เกดิ

ความเสียหายหรือปัญหาทั้งภายในและภายนอก ขยายโอกาสในการเข้าถึงเพ่ือลด

ความเหลือ่มล�า้ และเมือ่ประชาชนมคีวามส�านกึรักในประเทศของตน จะน�าไปสู่การ

มีส่วนร่วมภายในประเทศได้ง่ายมากขึ้น

 (๔) การพัฒนาประเทศสีเขียว ด้วยระบบ Smart Environment เป็นการ

ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและทันสมัยบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน

ประเทศ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น 

แนวทางการจัดการและการบริหารน�้า การควบคุมมลพิษทั้งในอากาศ ในน�้า และ

ในพืน้ทีด่นิ รวมไปถงึการค้นคดิกระบวนการเฝ้าระวงัภยัธรรมชาติ เพ่ือแจ้งเตือนให้

ประชาชนเตรียมพร้อม เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

 จากที่กล่าวมา Smart City เป็นกลไกที่ส่งเสริมและสนับสนุนตั้งแต่ระดับ 

บคุคล สังคมและประเทศชาต ิด้วยความสามารถของเทคโนโลยเีป็นเสมอืนการสร้าง

เครือข่ายเชื่อมโยงทุกมิติเข้ามาด้วยกัน น�าไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติด้านความ

ม่ันคง อีกทัง้ยงัเป็นข้อมลูเบ้ืองต้นในการต่อยอดการการวาดภาพอนาคตฯ ด้านความ

มั่นคงในโอกาสหน้าได้

๔.๔ ข้อเสนอแนะ

 ๑. ส�าหรับการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงในห้วงปี ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ หน่วยงานด้านความมั่นคงยังควรให้ความส�าคัญ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมัน่คงทีด่�าเนนิการมาแล้วในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จ�านวน ๕ ประเดน็

ได้แก่ (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคง (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
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คุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความ

มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ (๕) 

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

 ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงส�าหรับช่วงปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  

หน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้ความส�าคัญเพิ่มเติม คือ (๑) ระบบรัฐสวัสดิการ

ด้านการศึกษา สู่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติ มิติใหม่ (New skills) (๒) การเป็นรัฐ

สวัสดิการด้านสาธารณสุข (๓) ส่งเสริมและสร้างการแพทย์ทางเลือกเชื่อมโยงอาหาร

ไทย การท่องเท่ียว (Wellness) ให้เป็นมาตรฐานสากลและ (๔) ประเทศไทยเป็น 

medical hub ระดับ advanced เนื่องจาก ทั้ง ๔ ประเด็นนี้จะมีส่วนช่วยในการ

สร้างความพร้อมให้แก่ประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ  ในอนาคต โดย

การสร้างสขุภาวะทีด่ ีมคีวามเท่าเทยีม ลดความเหลือ่มล�า้ มีการกระจายรายได้และ

ผลักดันให้ประเทศมีความน่าเชื่อถือและน่าลงทุนซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงที่เป็น

แบบองค์รวม

 ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงส�าหรับช่วงปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  

หน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้ความส�าคัญเพิ่มเติมอย่างยิ่งคือประเด็นของ

เทคโนโลยี เช่น (๑) การเป็น Smart City (๒) การเป็นชาติผู้น�าด้าน AI ในภูมิภาค 

และ (๓) การเป็นประเทศที่มุ่งสร้างนวัตกรรม เป็นต้น เนื่องจากในอนาคตอันใกล้นี้ 

เทคโนโลยีจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากข้ึนในทุกๆมิติ รวมถึงงานด้านความมั่นคง  

ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัประเดน็ต่าง ๆ  

เช่นนี้ 
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ภำพผนวก ข 
ข้อมูล Event ที่รวบรวมโดยคณะ Future Team

๑. มิติสังคม 

 ๑.๑ โควิด-19 จะเปลี่ยนโลกไปจำกเดิมอย่ำงถำวร ซึ่งกล่าวว่าการเผชิญ

หน้ากับวิกฤตโควิด-19 ของชาวอเมริกันจ�านวนมากอาจเปลี่ยนไปในอนาคต เช่น 

การทักทายด้วยการสัมผัส หรือวัฒนธรรมการทักทาย เป็นต้น๑๕

 สัญญำณ (Signal) –  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวตะวันตกท�าให้

เกดิการต่อต้าน ส�าหรบัเมอืงไทยกเ็ช่นกนั หากมีการกดดนัให้เปล่ียนพฤตกิรรมมาก ๆ 

อาจมีการต่อต้านจากประชาชนเช่นกัน

 ๑.๒ วัฒนธรรมหันหลังใส่ (Cancel Culture) หรือกำรเลิกสนับสนุน

บุคคล กลุ่มบุคคล ไปจนถึงองค์กรที่กระท�ำกำรบำงอย่ำงขัดต่อบรรทัดฐำนทำง

สังคม (ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด) มาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในยุค

แห่งโลกออนไลน์ท่ีแฮชแท็กในทวติเตอร์ ซึง่สามารถพาผูค้นนบัล้านจากหลากหลาย

ประเทศทั่วโลกมารุมประณาม ต่อว่าด่าทอผู้ที่สังคมส่วนหนึ่งเชื่อว่ากระท�าผิด๑๖

 สัญญำณ (Signal) –  อาจกลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเกียดชัง

ในสังคม และแนวโน้มพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) อาจมีสูงขึ้น

 ๑.๓ รัสเซียยกเลิกอำชีพที่สตรีห้ำมท�ำหลำยร้อยต�ำแหน่ง ยุติกำรกีดกัน

ทำงเพศ  เป็นก้าวส�าคัญส�าหรับโอกาสการท�างานของสตรีในอนาคต อาชีพที่ทาง

๑๕ POLITICO MAGAZINE. (2020). Coronavirus Will Change the World Permanently. Here’s 

How. Retrieved December 3, 2020, from POLITICO MAGAZINE Website: https://www.

politico.com/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analy-

sis-covid-135579
๑๖ VOICE Online. (๒๕๖๓) ‘รัฐนิวยอร์ก’ ประชำกรลดลงมำกสุดในสหรัฐฯ. ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๒๐ ม.ค. 

๖๔ จาก https://voicetv.co.th/read/IsBOUjsf6
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การรสัเซยีปลดลอ็คให้ผูห้ญงิมโีอกาสเข้าท�างานได้ อาท ิคนขับรถบรรทกุ คนขบัเรือ 

คนขบัรถไฟใต้ดนิ และนกับนิ จากทีใ่นยคุสหภาพโซเวียตมกีารระบหุ้ามให้สตรที�างาน

เหล่านี้ด้วยเหตุผลอาจเป็นอันตราย๑๗

 สัญญำณ (Signal) – ๑. บทบาทของประเทศมหาอ�านาจในการส่งเสริม

กระแสการสิทธิมนุษยชนในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ๒. ปริมาณของ

ประชากรเพศชายอาจน้อยลงจึงส่งผลต่อระบบแรงงานภายในประเทศ

๒. มิติเทคโนโลยี

 ๒.๑ รถแทรกเตอร์ไร้คนขับ สถาบันนวัตกรรมและการสร้างสรรค์จักรกล

การเกษตรแห่งประเทศจีน (CHIAIC) ได้เปิดตัวรถแทรกเตอร์อัตโนมัติที่สามารถ

ท�างานได้โดยไม่ต้องใช้คนขับ แต่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยระบบไฟฟ้าและควบคุม

ผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 5G เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมรถ

แทรกเตอร์ได้จากระยะไกล ซึ่งเป็นรถแทรกเตอร์ รุ่นอีที 504-เอช (ET504-H) เป็น

รถแทรกเตอร์ ๑๐๐ แรงม้าทีส่ามารถสร้างวงเลีย้วได้ระยะรศัมเีพยีง ๓.๕ เมตร และ

นบัเป็นสถติขิองวงเลีย้วทีแ่คบทีส่ดุในรถแทรกเตอร์ ๑๐๐ แรงม้าท่ีมใีนประเทศจนี๑๘

 สัญญำณ (Signal) – อาจเป็นเทคโนโลยีส�าคัญของการเกษตรยุคใหม่ที่

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันความเป็นหนึ่งในภาคเกษตรกรรมในอนาคต

 ๒.๒ สงิคโปร์ก�ำลงัจะกลำยเป็นประเทศแรกของโลกทีใ่ช้กำรยนืยนัใบหน้ำ

ในโครงกำรบัตรประจ�ำตัวประชำชน เพื่อใช้สิทธิต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐ การตรวจ

๑๗  VOA Thai. (๒๕๖๔). รสัเซยียกเลกิอำชพีทีส่ตรห้ีำมท�ำหลำยร้อยต�ำแหน่ง ยตุกิำรกดีกนัทำงเพศ. ออนไลน์. 

ค้นเมือ่ ๙ มนีาคม ๒๕๖๔ จาก https://www.voathai.com/a/russia-ends-bans-on-hundreds-of-jobs-

previously-unavailable-for-women-03042021/5801993.html?fbclid=IwAR3VEQnwlACHNlTIlH-

KMJcvE6mdHtN2feznZrXpUnynFcGnxiIhdCLGx0dI
๑๘  Xinhua. (2020). China develops electric-hub driverless tractor. Retrieved December 8, 

2020, from en.people.cn Website: http://en.people.cn/n3/2020/1127/c90000-9793416.html
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คนเข้าเมอืง และการธนาคาร อย่างไรก็ตามได้มฝ่ีายต่อต้านแสดงความกงัวลต่อความ

เสีย่งในการละเมดิความเป็นส่วนตวั และความปลอดภัยในการน�าเทคโนโลยดีงักล่าว

มาใช้๑๙

 สัญญำณ (Signal) – การน�าเทคโนโลยีสแกนใบหน้ามาใช้เพื่อระบุตัวตน

อาจเป็นช่องทางหนึง่ในการลดการก่อการร้ายได้ในอนาคต และยงัช่วยขจัดอปุสรรค

ในการเข้าถึงสิทธิจากภาครัฐ ซึ่งในอนาคตอาจกลายเป็นประเทศต้นแบบที่ท�าให้

นานาประเทศน�าเทคโนโลยีนี้มาใช้แทนบัตรประจ�าตัวประชาชนด้วยเช่นกัน

 ๒.๓ จีนประสบผลส�ำเร็จในกำรน�ำดำวเทียม 6G ดวงแรกของโลกขึ้นสู่

อวกำศเพือ่ทดสอบ เทคโนโลยตีรวจวดัระบบสญัญำณ โดยดาวเทยีมดวงดงักล่าว 

ถกูส่งขึน้สูว่งโคจรพร้อม กบัดาวเทียมอีก ๑๒ ดวง จากศนูย์ปล่อยดาวเทยีมไท่หยวน 

มณฑลซานซี ดาวเทียม 6G เป็นหนึ่งในดาวเทียมทั้ง ๓ ดวงของจีนที่ประสบความ

ส�าเร็จในการส่งขึ้นสู่วงโคจร พร้อมกับดาวเทียมส�ารวจระยะไกลเชิงพาณิชย์อีก ๑๐ 

ดวง ที่พัฒนาโดย บริษัท Satellogic ของอาร์เจนตินา๒๐

 สัญญำณ (Signal) – บ่งบอกถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอวกาศ

ของจนีที่มศีกัยภาพสงูและอาจน�าไปสูก่ารแขง่ขันด้านอวกาศกับประเทศคูแ่ขง่ เช่น 

สหรัฐอเมริกา ต่อไป

๓. มิติเศรษฐกิจ

 ๓.๑ ปัจจุบันผู้ค้ำปลีกจ�ำนวนมำกใช้ AI (ปัญญำประดิษฐ์) มำกขึ้น เพื่อ

ส่งเสริมกำรค้ำปลีก โดยระบบ AI จะติดตามรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

๑๙  Martin Abbugao. (2020). Singapore’s world-first face scan plan sparks privacy fears. 

Retrieved November 6, 2020,  from Tech Xplore Website: https://techxplore.com/news/2020-

10-singapore-world-first-scan-privacy.html
๒๐  Asiatimes. (2020). China leapfrogs world with first 6G experimental satellite. Online. 

Retrieved November 11, 2020. from https://asiatimes.com/2020/11/china-leap-

frogs-world-with-first-6g-experimental-satellite
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มากกว่าการแค่ซือ้สนิค้า และยิง่ผูบ้รโิภคซือ้สนิค้ามากเท่าไหร่ AI จะยิง่รูว่้าผูบ้รโิภค

คนดังกล่าวชอบสินค้าประเภทใด ซึ่งระบบซอฟต์แวร์สามารถที่จะเรียนรู้ จดจ�า 

วเิคราะห์ได้ และคาดการณ์โดยอตัโนมติัส่งเสรมิให้เกดิการจงูใจในการซ้ือ โดยระบบ

จะสร้างโปรไฟล์ของผู้บริโภค และแนะน�าผลิตภัณฑ์ก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่ามันคือสิ่ง

ทีพ่วกเขาต้องการ เป็นการจงูใจผูบ้รโิภคซือ้สนิค้าเหล่านัน้จากการเกบ็ข้อมูลการซือ้

สินค้าในร้าน๒๑

สัญญำณ (Signal) – ในอนาคตผูค้้าปลกีรายใหญ่จะสามารถตดิตามความ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสร้างความเส่ียง

ต่อการลดบทบาทของพนกังานในธรุกจิค้าปลกี ลงหากมกีารเปลีย่นระบบการด�าเนนิ

งานในธุรกิจให้กลายเป็นระบบ AI ในการท�างานแทน

๓.๒ สหรัฐ-อียู’ สกัดจีน คู่แข่งผลิตเครื่องบินรำยใหม่ สหรัฐ - อียู ท�าข้อ

ตกลงการค้า ระงับเก็บภาษีน�าเข้าสินค้าระหว่างกัน ๔ เดือน พร้อมร่วมกันรับมือ

ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากคู่แข่งธุรกิจผลิตเครื่องบินรายใหม่ รัฐบาลสหรัฐ เปิดเผย

ในวันศุกร์ (๕ มี.ค.) ว่า ได้ตกลงกับสหภาพยุโรปหรือ อียู ที่จะระงับการเก็บภาษีน�า

เข้าสินค้าระหว่างกันเป็นเวลา ๔ เดือน หลังจากที่มีการสั่งเก็บภาษีดังกล่าวจากข้อ

พิพาทเรื่องการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน โดยสหรัฐและอียู

พยายามที่จะหันมาร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ท่ีเกิดจากคู่แข่ง 

รายใหม่ๆ ที่รุกเข้าสู่ตลาดการบินพลเรือน อาทิ บริษัทของจีน๒๒

สัญญำณ (Signal) อาจเป็นสัญญาณการเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่ง

เสริมการพึ่งพาพันธมิตรทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรป และส่งผลให้การกีดกันการค้า

กับจีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒๑  BBC NEWS. (2020). How artificial intelligence may be making you buy things. Online. 

Retrieved November 17,2020. from https://www.bbc.com/news/technology-54522442
๒๒   กรุงเทพธุรกิจ. (๒๕๖๔). สหรัฐ-อียู’ สกัดจีน คู่แข่งผลิตเครื่องบินรำยใหม่. Online สืบค้นเมื่อ ๘ มี.ค. 

๖๔https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/926050
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๓.๓ ไบเดน ‘เอำคืน’ สหรำชอำณำจักร หลังเก็บ ‘ภำษีดิจิทัล’ ยักษ์เทค 

หลังจากบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติสหรัฐถูกสหราชอาณาจักร (ยูเค) เรียกเก็บ “ภาษี

บรกิารดจิทิลั” (Digital Services Tax) มาหนึง่ปี “โจ ไบเดน” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

เตรียมออกมาตรการ “เอาคืน” ขู่ว่าจะขึ้นอัตราภาษีศุลกากรสินค้าน�าเข้ามาจาก 

สหราชอาณาจักร หลายรายการสูงถึง ๒๕% คาดการณ์ว่ามาตรการดังกล่าวจะเก็บ

ภาษีได้ ๓๒๕ ล้านดอลลาร์สหรฐั ซึง่ตวัเลขนีจ้ะเทยีบเท่ากบัทีส่หราชอาณาจักรเกบ็

ภาษีบริการดิจิทัลจากบริษัทสหรัฐไป๒๓

สัญญำณ (Signal) สัญญาณของการขึ้นภาษีศุลกากรสินค้าน�าเข้าของ

สหรฐัฯ เพือ่รองรบัด้านงบประมาณในการฟ้ืนฟขูองโรคระบาดโควดิ-19 และยงัแสดง

ให้เห็นว่าบริษัทยักษ์เทคมีความส�าคัญด้านผลประโยชน์ต่อประเทศ ในการท�าให้

สหรัฐฯ ออกมาปกป้อง

๔. มิติสิ่งแวดล้อม

 ๔.๑ องค์กำรวจิยัวิทยำศำสตร์และอตุสำหกรรมของออสเตรเลีย (CSIRO) 

ได้ประกาศความร่วมมือกับ Microsoft, Hobart City Council และ Chemistry 

Australia เพือ่แก้ไขปัญหาปัญหาขยะพลาสตกิ ของออสเตรเลีย โดยได้พัฒนาโซลูชนั

ใหม่ทีใ่ช้ปัญญาประดษิฐ์ (AI), แมชชนีเลร์ินนงิ (ML) และเซ็นเซอร์กล้องส�าหรับตรวจ

จับพลาสติกและตรวจสอบของเสียในน�้าโดยมีเป้าหมายที่จะก�าจัดพลาสติกก่อนท่ี

จะถูกทิ้งและสร้างมลพิษวิธีการคือการจะใช้ AI และ Machine Learning ติดกบั

กล้องทีต่ดิตัง้ในสถานทีต่่าง ๆ เช่น ท่อระบายน�า้ ฝาปิดท่อระบายน�า้ เพื่อจ�าแนกภาพ

ขยะพลาสติกผ่านเซ็นเซอร์กล้อง โดยจะให้ AI ได้เรียนรู้ ภาพของพลาสติกจ�านวน

มาก๒๔

๒๓ Prachachat. (๒๕๖๔). ไบเดน ‘เอาคืน’ สหราชอาณาจักร หลังเก็บ ‘ภาษีดิจิทัล’ ยักษ์เทค. สืบค้นเมื่อ. ๖ 

เม.ย. ๖๔. https://www.prachachat.net/world-news/news-641853  
๒๔ zdnet. (2020). CSIRO to use artificial intelligence, machine learning, and sensors to end 

plastic waste Online. Retrieved November 17,r 2020. from https://www.zdnet.com/ article/

csiro-to-use-artificial-intelligence-machine-learning-and-sensors-to-end-plastic-waste
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 สัญญำณ (Signal) – ระบบจัดการขยะ อาจได้รับการพัฒนา โดยใช้ AI 

และ ML เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

 ๔.๒ นักวิทยำศำสตร์เผยน�้ำทะเลที่ร้อนขึ้น ท�ำให้ฉลำมขำวต้องย้ำยหนี 

หวั่นอันตรายต่อสัตว์ถิ่นอื่นและมนุษย์ เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้น โลกใต้น�้าก็ได้รับ

ผลกระทบเช่นกัน ซึง่งานวจิยัใหม่เผยว่า วกิฤตสภาพภมูอิากาศก�าลังท�าให้ฉลามขาว

ย้ายถิ่นมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในท่ีใหม่ เพราะอุณหภูมิของน�้า

สูงขึ้น ท�าให้ฉลามขาวย้ายขึ้นไปทางเหนือ ๖๐๐ กิโลเมตรจากชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย

ตั้งแต่ปี ๒๐๑๔ ซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจ คือ สมัยก่อนน�้าในบริเวณนี้เป็นน�้าที่เย็นเกินไป

ส�าหรับพวกมัน และผลจากการที่ฉลามขาวย้ายถิ่น คือ จ�านวนนากทะเลลดน้อยลง

ถึงร้อยละ ๘๖ เพราะฉลามขาวเข้ามาล่าพวกมัน เนื่องจากฉลามขาวถือเป็นสัตว์ที่

อยู่ส่วนบนของห่วงโซ่อาหาร ดังนั้น การท่ีน�้าในทะเลไม่เหมาะสม จนท�าให้ฉลาม

ต้องย้ายถิ่นได้ส่งผลต่อระบบนิเวศใต้ทะเล งานวิจัยเผยว่า สิ่งที่ได้จากการเฝ้าดูตาม

ชายฝ่ัง คือ มักจะพบฉลามขาววยัรุน่ทีต่วัยาวประมาณ ๒.๕ เมตรในอ่าว Monterey 

Bay ซึ่งปกติฉลามเด็กเหล่านี้ จะเด็กเกินกว่าที่จะปรับอุณหภูมิร่างกายให้เข้ากับน�้า

เย็นบริเวณนี้ได้ ซึ่งเหล่าฉลามเด็กเหล่าน้ีเองที่ล่านากทะเล และคาดว่ามันกินนาก

ทะเล เพราะมนัเพิง่เริม่หดัล่าสตัว์ท่ีเล้ียงลกูด้วยนม ท�าให้นากทะเลเป็นสตัว์เสีย่งสญู

พนัธุ ์ซึง่การล่าของมนัจงึถอืเป็นการท�าลายระบบนเิวศในบริเวณนี ้นอกจากนี ้ระบบ

นเิวศใต้น�า้ยงัถกูรบกวนเนือ่งจากการประมงเกนิขนาด และมลพิษท่ีท้ังจากพลาสติก 

เสียงเรือ และน�้ามันจากเรือที่รั่วไหล อีกด้วย๒๕

๒๕ Damian Carrington .(2021). Climate crisis pushing great white sharks into new waters On-

line. Retrieved  Marc 9,2021. from https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/09/

climate-crisis-pushing-great-white-sharks-into-new-waters
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 สัญญำณ (Signal) – ๑) ภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อระบบ

นิเวศทางทะเลถูกท�าลายมากยิ่งขึ้น และจะสร้างความตื่นตัวในการแก้ปัญหาโลก

ร้อนมากขึ้น ๒) ส่งผลกระทบต่อแหล่งอาหารของมนุษย์ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า (Aquaculture) หรือการประมงชายฝั่ง

และการประมงในทะเล ซึ่งอาจน�าไปสู่ข้อพิพาทจากเรือประมงท่ีอาจจะรุกล�้าน่าน

น�้าในอนาคต และ ๓) ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางทะเลลดลง

 ๔.๓ นิวซีแลนด์อำจเป็นประเทศแรกที่บังคับใช้กฎหมำยให้ภำคธุรกิจ

รำยงำนผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพราะประเทศต้องการมุ่งสู่เป้าปล่อยคาร์บอน

เป็นศูนย์ภายในปี ๒๐๕๐ และภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องมีส่วนในการท�าให้เป้าหมายนี้

ส�าเรจ็ ซึง่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของนวิซีแลนด์ 

James Shaw เผยว่า ธนาคาร บริษัทประกันภัย และผู้จัดการกองทุน สามารถมี

ส่วนในการแก้ปัญหาโลกร้อน เพราะการลงทนุของพวกเขาส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม และ

ควรชดเชยส่ิงทีก่ระท�าไป โดยฝ่ายนติบิญัญตัจิะเริม่พจิารณากฎหมายนี ้ซึง่กฎหมาย

จะบังคับให้ภาคธุรกิจและการเงิน ค�านึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

เป็นส�าคัญกว่า ๒๐๐ บริษัทใหญ่สัญชาตินิวซีแลนด์ และบริษัทต่างประเทศที่มี

ทรัพย์สินมากกว่า ๑ พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์จะถูกบังคับใช้กฎหมายน้ี โดย

กฎหมายจะไม่ได้บังคบัให้บรษิทัการเงนิประเมนิความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมของการ

ลงทนุของตนเองเท่านัน้ แต่ยงัต้องประเมนิถงึบรษิทัทีพ่วกเขาให้เงนิอกีด้วย ซึง่หาก

กฎหมายนี้ผ่านร่างต่าง ๆ แล้ว ทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องเริ่มรายงานผลกระทบ

ของตนในปี ๒๐๒๓๒๖

 สญัญำณ (Signal) – ๑) หากนวิซแีลนด์เป็นประเทศแรกในโลกทีจ่ะบงัคบั

ใช้กฎหมายนี้ ซ่ึงจะเป็นโอกาสแสดงบทบาทน�าของโลกต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

๒๖ Hanna Ziady.(2021). New Zealand bill would require banks to disclose climate risks, 

in a world first Online. Retrieved April 10,2021 from https://edition.cnn.com/2021/04/13/

investing/new-zealand-climate-change-law/index.html
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ภมิูอากาศ และ ๒) แนวโน้มการให้ความส�าคญัต่อการรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และ

เป็นแนวทางให้แก่ประเทศอื่น ๆ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศต่อไป

๕. มิติกำรเมือง

 ๕.๑ สกอตแลนด์ ผ่ำนร่ำงกฎหมำยผ้ำอนำมัยฟรีเป็นชำติแรกของ

โลก โดยกฎหมายดังกล่าวจะท�าให้ผู้หญิงทุกคนในสกอตแลนด์ สามารถขอผ้า

อนามัยฟรี โดยขอได้ที่ร้านขายยา สโมรสรเยาวชน หรือศูนย์ชุมชนใกล้บ้าน ซึ่ง

ผ้าอนามัยแจกฟรีจากรัฐบาลได้งบประมาณมาจากภาษีของประชาชนอีกที โดย

มีนโยบายว่าจะไม่ยอมให้ประชาชนจ�านวนมากต้องพบกับปัญหาภาวะยากจน

ช่วงมีประจ�าเดือน๒๗

 สัญญำณ (Signal) – เป็นรัฐสวัสดิการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพล

ของสตรี ดังนั้นแนวโน้มอิทธิพลของสตรีจะมีมากขึ้น

 ๕.๒ อำร์เจนตินำผ่ำนกฎหมำยเก็บภำษีคนรวย ๑๒,๐๐๐ คน เพื่อมาใช้

สู้โรคระบาดอาร์เจนตนิาผ่านกฎหมายภาษฉีบบัใหม่เรยีกเกบ็ภาษีจากประชาชนผูม้ี

ความมั่งคั่งเพื่อน�ามาใช้จ่ายเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งบรรเทาทุกข์ในวิกฤต

การระบาดโรคโควิด-19 โดยวุฒิสภาของอาร์เจนตินา ลงมติเห็นชอบให้บังคับใช้

กฎหมายภาษีที่ชื่อว่า “ภาษีผู้มั่งคั่ง” ซึ่งเป็นภาษีที่เรียกเก็บครั้งเดียว ด้วยมติ ๔๒ 

ต่อ ๒๖ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้ที่มีความร�่ารวยและมีทรัพย์สินมากกว่า 

๒๐๐ ล้านเปโซ หรือราว ๒.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน ต้อง

จ่ายภาษีดังกล่าว๒๘

๒๗  Rob Picheta and Ivana Kottasová. (2020). Scotland becomes first country to make tam-

pons and pads available for free. Retrieved December 3, 2020, from Cable News Network 

Website: https://edition.cnn.com/2020/11/24/uk/scotland-period-products-vote-scli-gbr-intl/

index.html
๒๘ BBC Thai. (๒๕๖๓). อำร์เจนตินำผ่ำนกฎหมำยเก็บภำษีคนรวย 12,000 คน เพื่อมำใช้สู้โรคระบำด. 

ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๓ จาก https://www.bbc.com/thai/international-55204891
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สัญญำณ (Signal) –  อาจเป็นกฎหมายต้นแบบให้แก่ประเทศอื่น ๆ ไป

ช่วยเหลือประเทศของตนจากปัญหาต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 ที่ไม่สามารถพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศได้

๕.๓ เกดิเหตบุำนปลำยจำกกลุม่ผูส้นบัสนนุประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 

บกุเข้ายดึรฐัสภาสหรฐั ท่ามกลางการประชมุของวฒุสิมาชกิเพือ่ให้การรบัรองผลการ

เลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัคนท่ี ๔๖ โดยมกีารจดักองก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ หน่วย

รกัษาความปลอดภยั ซึง่น�าโดยกองก�าลงัพทัิกษ์มาตภุมูสิหรฐั เข้าควบคุมสถานการณ์

และพื้นที่โดยรอบตึกรัฐสภาสหรัฐ ซ่ึงพบว่ามีการยิงด้วยอาวุธและมีผู้เสียชีวิตเป็น

หญิง ๑ ราย โดยมีการประกาศเคอร์ฟิวในกรุงวอชิงตัน ดีซี และสั่งกองก�าลังพิทักษ์

มาตุภูมิสหรัฐเข้าควบคุมรัฐสภาสหรัฐ๒๙

สัญญำณ (Signal) – ความเป็นเอกภาพและความสามารถในการปกครอง

ของสหรัฐลดลง แสดงให้เห็นถึงการถดถอยของระบบประชาธิปไตยจากประเทศ

ต้นแบบ

๒๙ Misterban. (๒๕๖๔). เกิดเหตุบำนปลำยจำกกลุ่มผู้สนับสนุนนับสนุนประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บุก

เข้ำยึดรัฐสภำ.ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๗ ม.ค. ๒๕๖๔ จาก https://misterban.com/whatsup/
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ภำคผนวก ค

ตำรำงแสดงผลกำรโหวต Future Events

มิติสังคม

Driving Force Future Event
จ�ำนวน 
Vote

จ�ำนวน
ร้อยละ

Pandemic

Health Service Disruption

Transformation Global Supply 
chain

มาตรการควบคุมโรคระบาด

อุบัติการณ์ณ์ความยากจน

ภาวะเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

๓๑ ๔๘%

๒๐ ๓๑%

๑๗ ๒๘.๓%

๑๖ ๒๖.๗%

๑๕ ๒๕.๐%

มิติกำรเมือง

ควำมเหลื่อมล้�ำทำง
สังคม/คอรัปชั่น

ช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน ๓๔ ๕๓%

เสถียรภาพทางการเมือง ๒๘ ๔๔%

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ๑๙ ๓๑.๗%

สังคมแตกแยก ๑๗ ๒๘.๓%

การเข้าถึงทรัพยากร ๑๗ ๒๘.๓%
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มิติสังคม

มิติเศรษฐกิจ

กำรพัฒนำกำรของ
เศรษฐกิจโลก

การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก
ด้านเศรษฐกิจ

๓๒ ๕๐%

Change from globaliza-
tion to localization

๒๑ ๓๕.๐%

การครอบง�าทางเศรษฐกิจ
จากมหาอ�านาจ

๒๙ ๔๕%

การเคลื่อนย้าย Global sup-
ply chain

๑๙ ๓๑.๗%

ตลาดส่งออกหดตัวลง ๘ ๑๓.๓%

มิติสังคม

Generation Change

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันหลัก

การแยกกลุ่มทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา

ช่องว่างระหว่างวัย

การ
เปลี่ยนแปลงค่า
นิยมทางสังคม 
(Social Norm) 

๔๑ ๖๔%

๒๔ ๓๘%

๑๗ ๒๘.๓%

๑๖ ๒๖.๗%

๑๐ ๑๖.๗%
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มิติเทคโนโลยี

Driving Force Future Event
จ�ำนวน 
Vote

จ�ำนวน
ร้อยละ

กำรพลิกผันทำง
ดิจิทัล/Digital Plat-
form

ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

๒๖ ๔๑%

การกระจาย  
Digital infrastructure

๒๔ ๓๘%

Digital Literacy ในหมู่
ประชากร

๒๑ ๓๕.๐%

การปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ

๑๕ ๒๕.๐%

ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ ๑๑ ๑๘.๓%
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สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ภาพผนวก ง

ภำพประกอบกำรประชุมจัดท�ำภำพอนำคตผลกระทบที่ประเทศไทย
เผชิญ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ 

สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศและ Web Conference  
ผ่ำน Application Zoom 
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เอกสารเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง 

การวาดภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตรดานความมั่นคงขั้นตน 

Preliminary Security Strategic Foresight: 
ผานระบบออนไลน เพื่อเปรียบเทียบกับยุทธศาสตรชาติ

ดานความมั่นคง ในหวง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
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ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-275-5715 www.sscthailand.org

โดย ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

โดย ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย
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