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ค�ำน�ำ

สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงท่ีค่อนข้างผันผวน มีความ

สลับซับซ้อนมีความคลุมเครือและไม่แน่นอน ในด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง

รวดเรว็ เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ส่งผลให้เทคโนโลยใีหม่ ๆ  ได้น�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลง

ระบบต่าง ๆ  รวมถึงเทคโนโลยีที่ล�้าสมัยด้วย นอกจากนั้นประเทศมหาอ�านาจยังคงมี

การแข่งขันในรปูแบบต่าง ๆ ซึง่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในภมูภิาค กองทัพในฐานะ

หน่วยงานด้านความมัน่คง จงึต้องเตรยีมความพร้อมและขดีความสามารถเพือ่รองรบักบั

ภัยคุกคามในลักษณะหลากหลายมิติ ที่จะเกิดขึ้นด้วย

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงาน

ด้านความมัน่คงทีท่�าหน้าทีเ่สนอแนะข้อมลูเชงิยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงให้กบัผูบ้งัคบั

บัญชาได้ตระหนักถึงความส�าคัญของภัยคุกคามด้านความม่ันคงที่ก�าลังจะเกิดขึ้น  

ดังนั้นจึงได้จัดท�าภาพอนาคต (Foresight) เรื่อง “ภาพอนาคตของการศึกษาของ 

กองทพัรองรบัศตวรรษท่ี 21” เพือ่สนบัสนนุข้อมลูให้กบัคณะกรรมาธกิารการทหาร

และความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา ในการพิจารณาและศึกษาในเร่ือง “การศึกษาของ 

กองทพัรองรบัศตวรรษท่ี 21” เม่ือวนัที ่5 - 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศนูย์ศกึษา

ยุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดชลบุรี 

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พิจารณาและเห็น

ว่ากระบวนการในการจัดท�าภาพอนาคต (Foresight) ในเรื่อง “ภาพอนาคตของ 

การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21” และผลที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว 

เป็นสิง่ทีม่คีณุค่าและประโยชน์อย่างยิง่ ดงันัน้ จงึได้จัดท�าเอกสารศกึษาเฉพาะกรณี  

(Case Study) เรื่อง “ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21” 

เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลให้หน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาใช้

ประโยชน์ต่อไป 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

กันยายน 2564





บทสรุปผู้บริหำร

 เอกสารเฉพาะกรณี (Case Study) ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพ

รองรับศตวรรษที่ 21 จัดท�าขึ้นเพื่อศึกษาแนวโน้ม (Trends) และแรงผลัก (Driving 

Forces) ทีส่�าคญัต่อภาพอนาคตของประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2040 รวมถงึการจดัท�า

ภาพอนาคตประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040 และภาพอนาคตการศกึษาของกองทพัไทย  

ค.ศ. 2040 นอกเหนอืจากการจดัท�าข้อเสนอในการพฒันาขดีความสามารถของก�าลงัพล

ของกองทัพที่ควรจะเป็นในปี ค.ศ. 2040 ส�าหรับการศึกษาของกองทัพเพื่อรองรับ

ศตวรรษที ่21 โดยได้มกีารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร ในวนัท่ี 5-8 เมษายน พ.ศ. 2564 

ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดชลบุรี  

ทัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วมประชมุระดบัสงู จ�านวน 32 คน ประกอบไปด้วย 1) ผูบ้รหิารระดบัสงูของ

หน่วยการศกึษาของกองทพั และ 2) ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ  ที่อยู่ภายนอกกองทัพ 

เป็นไปตามมิติ STEEP ทุกประการ

 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะเป็นการมองภาพอนาคต (Foresight) คือ 

การวเิคราะห์ คาดการณ์และอธบิายการเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยด�าเนนิการด้วย

กระบวนการ (Foresight Framework) และด�าเนินการวาดภาพอนาคตทาง

ยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ซึ่งมีการก�าหนดขอบเขตปัญหา (Focal  

Question) แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนแน่นอน (Certainty) และแนวโน้มที่มีความไม่

แน่นอนว่าจะเกิดขึ้น (Uncertainty) โดยจะเลือกแนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนว่าจะ

เกิดขึ้น (Uncertainty) แบ่งตามมิติ STEEP และเม่ือได้ข้อมูลทั้งหมดจะน�ามาหา

ปัจจัยที่จะเป็นแรงผลัก (Diving Forces) แบ่งตามมิติ STEEP แล้วจึงจะท�าการ

วิเคราะห์และให้คะแนนโดยการ (Vote) ผ่าน Google Form เพื่อหาแรงผลักที่ให้

ค่าคะแนนความไม่แน่นอนสูง (High Uncertainty) และค่าคะแนนผลกระทบสูง  

(High Impact) 

 ทั้งนี้่จะน�าข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาเพ่ือ

หาภาพเหตกุารณ์ในอนาคต (Future Events) โดยน�ามาหาความสัมพันธ์ระหว่างกัน 



ผ่านตาราง Uncertainty โดยการวาดภาพอนาคตจะใช้คูค่วามสัมพันธ์ท่ีอยูค่นละมติิ  

และไม่มีความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิง ซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่มีความไม่แน่นอนสูง 

(High Uncertainty : HU) และมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง  

(High Impact : HI) ท�าให้สามารถสร้างภาพอนาคต บนแกนหลัก 2 แกน ดังนี้  

แกนที่ 1 คือ ดุลยภาพของระบบนิเวศน์สมบูรณ์ และแกนที่ 2 คือ การพึ่งพาตัวเอง 

ซึ่ง 2 แกนนี้ท�าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าในปี ค.ศ. 2040 ประเทศไทยจะต้อง 

เผชิญหน้ากับฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ 4 ฉากทัศน์  ซึ่งมีรายละเอียด ดังภาพต่อไปนี้

Driving forces
X = ดุลยภาพของระบบนิเวศสมบรูณ์
Y = การพึ่งพาตนเอง

Prosperiest

Collapse 

Dooms Day Green Day

ฝันว่าปลอดภัย / Hopefully Safe

การพึ่งพาตนเองดุลยภาพของระบบนิเวศสมบรูณ์

แม่นาคจ๋า /Fearful

รวยดี เขียวขจ ี/ Happy Thailand

ยักษ์เขียวหน้าเหีย่ว / The Wrinkled Hulk

ประเทศเติบโตในเชิงสถาปตัยกรรม 
บ้านเมืองเติบโตขยายใหญ่ มีความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ แต่ติดลบในด้านสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยขาดดุลยภาพของระบบนิเวศ
ที่สมบูรณ์ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจดี 
สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ประเทศไทยมีระบบนิเวศสมบูรณ์ อากาศดี 
สิ่งแวดล้อมดีไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
น าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ฉากทัศน์ที่ 1ฉากทัศน์ที่ 2

ฉากทัศน์ที่ 3 ฉากทัศน์ที่ 4

ภาพอนาคตของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040

ฉำกทัศน์ที่ 1 : รวยดี เขียวขจี / Happy Thailand ประเทศไทยอยู่ใน

สภาวะที่เศรษฐกิจดีสิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ฉำกทัศน์ที่ 2 : ฝันว่าปลอดภัย / Hopefully Safe ประเทศไทยเติบโต

ในเชิงสถาปัตยกรรม บ้านเมอืงเติบโตขยายใหญ่ มคีวามมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ แต่ติดลบ

ในด้านสิ่งแวดล้อม



ฉำกทศัน์ที ่3 : แม่นาคจ๋า / Fearful ประเทศไทยขาดดลุยภาพของระบบ

นิเวศที่สมบูรณ์และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ฉำกทัศน์ที่ 4 : ยักษ์เขียวหน้าเหี่ยว / The Wrinkled Hulk ประเทศไทย

มีระบบนิเวศสมบูรณ์ อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

จากฉากทศัน์ทัง้ 4 ฉากทศัน์ ผูเ้ข้าร่วมการประชมุร่วมพิจารณาหาประเด็น

ยุทธศาสตร์ (Strategic Option) เพื่อตอบภาพที่ต้องการในอนาคต โดยประเด็น

ยทุธศาสตร์ทีไ่ด้มทีัง้หมด 9 ประเดน็ ประกอบไปด้วย 1) ประเทศสีเขยีว 2) ประเทศ

สีขาว 3) เมืองแห่งพลังงานสะอาด 4) เมืองแห่งธรรมชาติ 5) Bio-Diversity City  

6) Smart Capital City 7) รัฐแห่งธรรมาภิบาล 8) Global Happy Destination 

และ 9) นวัตกรรม Country 

โดยล�าดับต่อมาผู้เข้าร่วมการประชุม ร่วมกันพิจารณาหาคุณสมบัติ/ขีด

ความสามารถของก�าลังพลของกองทัพท่ีเหมาะสมกับประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 9 

ประเดน็ สามารถก�าหนดคณุสมบตักิ�าลงัพลของกองทัพไทยท่ีควรจะเป็นในการผลิต

ทหารในปี ค.ศ. 2040 หรือ พ.ศ. 2583 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นทหารของ

ชาติและประชาชน 2) มีจิตส�านึกในธรรมาภิบาล 3) มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม ยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

อวกาศ วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไซเบอร์ (Cyber) 5) เป็นทหาร

ที่มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงสุด Artificial Super Intelligence (ASI) 6) 

มีสภาวะผู้น�าด้านสติปัญญา ด้านความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence 

Quotient: DIQ) ด้านกายภาพ และด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ 7) เป็นทหารที่มี

หลักคิดและค่านิยมสู่การเป็นชาติแห่งความสุข (Global Happy Destination)  

8) มกีารพฒันานวตักรรมและสนับสนนุการพัฒนาอตุสาหกรรมป้องกันประเทศของ

ไทยให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังภาพต่อไปนี้



 ข้อเสนอแนะ จากภาพอนาคตของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040 สามารถน�ามา

ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส�าหรับการศึกษาของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040 ได้คือ  

“Next Generation Forces 2040” ซึง่การทีจ่ะบรรลยุุทธศาสตร์นี้ได้ กองทัพ 

ควรด�าเนินการดังนี้

  1) กองทัพควรสนับสนุนส่งเสริมให้ก�าลังพลได้รับการศึกษาในรูป

แบบทีห่ลากหลายเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพและสามารถน�าไปพัฒนาขดีความสามารถ

ของตวัเองในด้านต่าง ๆ  ท้ังด้านการจดัการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง

ศึกษาธิการ การจัดการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพ รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

การส่งเสรมิและพฒันาตนเองก�าลงัพลเพ่ือตอบสนองการเป็นก�าลงัพลในศตวรรษที ่21

  2) กองทพัควรสร้างระบบนเิวศทีส่นบัสนุนการศกึษาของกองทพั 

(Military Education Ecosystem) การจัดสิ่งแวดล้อม อ�านวยความสะดวกเอื้อต่อ

การเรียนรู้ กองทัพควรสร้าง Platform ที่เป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ สามารถเข้า

ถึงได้ง่ายโดยผ่าน Platform ต่าง ๆ โดยผ่าน Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

ช่วยในการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของก�าลังพล



  3) กองทัพควรเสรมิสร้างความไว้เน้ือเชือ่ใจและการมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั 

(Trust-Inclusive-Shared Vision) ระหว่างกองทัพกับประชาชน ผ่านเวทีการระดม

สมองหรือกิจกรรมที่ท�าให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อ

มั่นและศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพ 

  4) กองทัพควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ก�าลงัพลในกองทพัมีจติส�านกึ

ในเร่ืองคณุธรรม ศลีธรรม จรยิธรรม รวมทัง้มจิีตส�านึกในธรรมาภิบาล ความรักชาติ

ศาสนา การเป็นจติอาสา ส่งเสริมกจิกรรมทีเ่สริมสร้างความเสียสละต่อส่วนรวม 

  5) กองทพัควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ก�าลงัพลตระหนกัถงึความ

จ�าเป็นของสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะมีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้น

เรื่อย ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ก�าลังพลยึดมั่นในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    6) กองทัพควรพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

อวกาศ วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และไซเบอร์ (Cyber) รวมถึง

การมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

    7) กองทพัควรปลกูฝังและส่งเสริมให้ก�าลังพลทีม่ทัีกษะด้านปัญญา

ประดษิฐ์ระดบัสงูสดุ Artificial Super Intelligence (ASI) เพือ่รองรบักบับรบิทของ

สังคมที่เกิดขึ้นในอนาคต

      8) กองทพัควรพฒันาและสนับสนนุให้ก�าลงัพลมภีาวะผูน้�าด้านสติ

ปัญญา ด้านความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DIQ) ด้าน

กายภาพ และด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างภาวะผู้น�าด้านความมั่นคงให้

สอดคล้องกับบริบทในศตวรรษที่ 21 

  9) กองทพัควรมุง่เน้นและปลกูฝังอดุมการณ์การเป็นทหารทีม่หีลักคดิ

และค่านิยมสู่การเป็นชาติแห่งความสุข (Global Happy Destination) เพ่ือให้

สอดคล้องกับบริบทของสังคมในอนาคต



  10) กองทัพควรส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุน

การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน

สากล

  11) หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพควรมองภาพอนาคตให้เหมือน

กันและควรเตรียมการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยเพ่ือให้สอดรับกับการเป็น 

“Next Generation Forces 2040” ในระยะ 5 ปี และ 10 ปี ต่อไป
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บทน�ำ
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3ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ส่วนที่ 1

บทน�ำ

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

โลกในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะผันผวน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ

ต่อเน่ือง อันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอีย่างพลกิผนั (Disruption) 

ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกนัทางยทุธศาสตร์ระหว่างประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะประเทศ

มหาอ�านาจแห่งยุคสมัย จนอาจน�าไปสู่ระบบการเมืองระหว่างประเทศแบบหลาย 

ขั้วอ�านาจ (Multipolar World) ท่ีมีการแบ่งฝักฝ่ายกันอย่างชัดเจน ประเทศ

มหาอ�านาจต่าง ๆ  ยงัได้เข้าไปมบีทบาทและขยายอทิธพิลในระดับภมูภิาค ผ่านกลไก

ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลอดถึงประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ส�าหรับ

ประเทศไทย ซ่ึงมีการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดห้วงแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการโลกาภวิตัน์โลกอย่างแนบแน่น อนัท�าให้ต้องมส่ีวนร่วมเผชญิกบัพลวตัร

การเปลี่ยนแปลงโลกในหลายมิติและมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การปฏิรูปรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึง

กองทัพของประเทศจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

“การปฏิรูปการศกึษา” ของกองทพัเพือ่รองรบัโลกทีผ่นัผวนในศตวรรษ

ที่ 21 นับเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมส�าหรับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ก�าลังเกิดขึ้นต่อประเทศไทย 

ทัง้ปัจจบุนัและอนาคตในทกุมติ ิความมัน่คงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) 

นับตั้งแต่ต้นทางของแนวความคิด (ผ่านทางการให้การศึกษา) โดยปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของกองทัพ เป็นไปเพื่อผลิตก�าลังพลให้มี

ประสิทธิภาพ สร้างความพร้อมของก�าลังพลให้สามารถตอบสนองแนวทางการใช้



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21”4

ก�าลังของกองทัพ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษา 

ความสงบเรยีบร้อยภายในประเทศ การพฒันาประเทศ และการปฏบิตัภิารกจิอืน่ ๆ  

ทางทหารทีไ่ม่ใช่สงคราม วตัถปุระสงค์ดงักล่าวได้น�าไปสูค่วามพยายามในการพฒันา

ยกระดับการศึกษาของกองทัพในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งไปในแนวทางที่จะเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถ ตลอดถงึทักษะและประสบการณ์ของก�าลงัพล ให้สามารถใช้งาน บ�ารงุ 

และรกัษายทุโธปกรณ์ทีก่องทพัมอียูใ่นปัจจบุนั หรอืจ�าเป็นต้องมใีนอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกฝังให้ก�าลังพลมีความรู้ทางวิชาการทหาร มีลักษณะ 

ความเป็นผูน้�าหน่วยทหารทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม ประพฤติปฏบิติัตน อยูใ่นกรอบของ 

ศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์ ความรักชาติศาสนา และมีความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  

นอกเหนอืจากวชิาการทหาร เพือ่ให้ก�าลงัพลได้รบัการพฒันาทางความคดิ และมคีวามรู้

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิชาการ ให้สามารถน�าความรู้

ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพ ตลอดถึงพัฒนากองทัพไปสู่ความทันสมัย

ในอนาคตในแง่ล�าดับความเร่งด่วนของการปฏิรูปการศึกษาของกองทัพท่ีประกอบ

ไปด้วย ก�าลังพลในทุกระดับชั้น ถือเป็นก�าลังพลส่วนท่ีมีบทบาทรับผิดชอบ 

ในการบรหิาร เริม่ตัง้แต่หน่วยทหารขนาดเลก็ ไปจนถงึหน่วยทหารระดบัสงูทีต้่องควบคมุ

บริหารจัดการท้ังกองทัพ จึงนับเป็นก�าลังพลส่วนที่มีล�าดับความส�าคัญอย่างยิ่ง  

ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัการพฒันาขดีความสามารถ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารภารกจิ

ของกองทัพและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการรับมือกับความท้าทาย 

ด้านความมัน่คงในศตวรรษที ่21 ทัง้นี ้ เมือ่พจิารณาถงึรปูแบบการจัดการศกึษาของกองทพั

ซึ่งป ัจจุบันมีการจัดการศึกษาท้ังในแบบที่ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

กระทรวงศกึษาธิการ และแบบทีเ่ป็นการศกึษาเฉพาะทางของกองทพั สามารถแบ่งแยก

พิจารณา ได้ดังนี้

1) กำรจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ซึ่งสามารถแบ่งประเภทสถาบันการศึกษาของกองทัพ ตามลักษณะของการจัดการ

ศึกษา ได้เป็น 3 ระดับ คือ 
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1.1) สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ 

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

1.2) สถาบันการศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี (สายวิชาชีพ) 

ประกอบด้วย สถาบันการศกึษาเฉพาะทาง/สาขา ตามความจ�าเป็นของเหล่าทพั เช่น 

โรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนช่าง

กรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โรงเรียนการขนส่ง  

กรมการขนส่งทหารเรือ โรงเรยีนอเิล็กทรอนิกส์ กรมอเิล็กทรอนิกส์ทหารเรอื โรงเรยีน

ช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 

เป็นต้น

1.3) สถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป เช่น สถาบัน 

การศึกษาของเหล่าทัพต่าง ๆ  เช่น โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ส่วนบัณฑิตศึกษา) 

โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า โรงเรยีนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นต้น

2) กำรจดักำรศกึษำเฉพำะทำงของกองทพั ประกอบด้วยหลกัสตูรต่าง ๆ 

เป็นจ�านวนมาก ท่ีส�าคัญส�าหรับชีวิตรับราชการของนายทหารในระดับสัญญาบัตร 

ประกอบด้วย หลักสตูรนายทหารสญัญาบตัรใหม่ หลักสูตรชัน้นายร้อยและชัน้นายพัน 

หลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพ และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ ส�าหรับกองทัพไทยมี

สถาบันป้องกันประเทศ รับผิดชอบ ได้แก่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัย

เสนาธกิารทหาร สถาบนัจติวทิยาความมัน่คง และศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ กรมยทุธศกึษา

ของเหล่าทัพ รับผิดชอบประกอบไปด้วย โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียน

เสนาธิการทหารเรือ โรงเรยีนเสนาธกิารทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัย

การทัพเรือ และวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นต้น

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นไปอย่างผันผวน

รนุแรง และรวดเรว็ ท�าให้กองทัพโดยเฉพาะในส่วนของการจดัการศกึษาฯ ทีถ่อืเป็น 

ต้นทางของแนวทางการพัฒนาทั้งปวง จ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปผ่านทางการพัฒนา 



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21”6

ทัง้โครงสร้าง การบรหิารจดัการ ตลอดถงึองค์ประกอบพืน้ฐานทางการศึกษาในทกุมติิ  

เพื่อยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ขีดความสามารถ (Capability) ไปจนถึง

กระบวนทัศน์ (Paradigm) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านบุคลากร องค์ความรู้และ

นวัตกรรม รวมทั้งการบริหารจัดการ เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์แวดล้อม และ 

การปฏิรปูกองทพัในองค์รวม อย่างสอดคล้องกบับริบทแวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงไปใน 

ทกุ ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความมัน่คง อกีทัง้ยงัต้องให้สามารถรองรบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ  

20 ปี ของประเทศที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันอีกด้วย 

กองทัพซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานหลักของทุกรัฐทุกประเทศ จึงจ�าเป็นต้องมี

การเตรยีมการพฒันา ปรบัปรงุ รวมถงึปฏริปูในยามทีจ่�าเป็น เพือ่ด�ารงรกัษาความพร้อม

ในการรบัมอืกบัทกุความท้าทายและการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ โดยทกุขีดความสามารถ 

ที่กองทัพต้องการในด�าเนินการดังกล่าว ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยพื้นฐานที่เป็นองค์

ประกอบหลักเหมือนกัน นั่นก็คือ “ก�าลังพล” ที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการ 

ด�าเนินการทั้งปวง การเตรียมก�าลังพลให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพร้อม และ

สามารถตอบสนองแนวทางการด�าเนินการของกองทัพ ทั้งในการป้องกันประเทศ 

การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  

การพฒันาประเทศ ตลอดถงึการปฏบิตัภิารกจิอ่ืน ๆ ทางทหารทีไ่ม่ใช่สงคราม จงึนบัว่า

เป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ โดยการจดัการศกึษาซึง่เป็นขัน้ตอนหนึง่ของการจดัการก�าลงัพล 

(Human Resource Management) ถือเป็นหัวใจส�าคัญที่ต้องมีการพัฒนา  

ปรบัปรงุ หรอืปฏริปูให้ทนัสมยัสอดคล้องพร้อมรองรบักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุผลความจ�าเป็นดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงท�าการศึกษาภาพอนาคตประเทศไทยและ 

ภาพอนาคตการศกึษาของกองทพัไทยในปี ค.ศ. 2040 จงึมีความส�าคัญต่อการผลติก�าลงัพล 

ให้มคีณุลกัษณะและขดีความสามารถทีส่ามารถตอบสนองได้กบับริบทแวดล้อมและ

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนใน 20 ปีข้างหน้า รวมท้ังเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มเติม หลักสูตร เนื้อหาวิชาการศึกษา  
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และองค์ประกอบต่าง ๆ  ของสถาบนัการศกึษาในกองทพั ให้มปีระสทิธภิาพสามารถ

ตอบสนองกับสถานการณ์และความท้าทายในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

 2.1 เพื่อศึกษาแนวโน้ม (Trends) และแรงผลักดัน (Driving Forces)  

ที่ส�าคัญต่อภาพอนาคตของประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2040

2.2 เพือ่จดัท�าภาพอนาคตประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040 และภาพอนาคต 

การศึกษาของกองทพัไทย ค.ศ. 2040

2.3 เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะในการพฒันาขดีความสามารถของก�าลงัพลของ 

กองทพัทีค่วรจะเป็นในปี ค.ศ. 2040 ส�าหรบัการศกึษาของกองทัพรองรบัศตวรรษที ่21 

1.3 วิธีกำรศึกษำ

 3.1 ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary data) เกบ็ข้อมลูด้วยการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร

เพ่ือจัดท�าภาพอนาคต เรื่อง “การศึกษาของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”  

ระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมจ�านวน 32 คน 

ประกอบด้วย 1) ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยการศกึษาของกองทพั และ 2) ผูเ้ชีย่วชาญ

ในด้านต่าง ๆ ที่อยู ่ภายนอกกองทัพ ตามมิติ (STEEP) (ภาคผนวก ก และ 

ภาคผนวก ข) 

3.2 การวิเคราะห์และสรุปผล จากการเก็บข้อมูลจากการจัดประชุม 

เชิงปฏิบัตกิาร มาวเิคราะห์และสงัเคราะห์ด้วยเทคนคิการวเิคราะห์เนือ้หา (Content 

analysis) 



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21”8

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

4.1 กองทัพและหน่วยงานเกี่ยวข้องสามารถน�าแนวทางการพัฒนา 

ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตก�าลังพลชั้นสัญญาบัตรของกองทัพ ให้มี

คุณลักษณะและขีดความสามารถที่ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน

ในอนาคตศตวรรษที่ 21

4.2 สังคมและประเทศชาติโดยรวมเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจศักยภาพและ 

ขีดความสามารถของกองทัพ ที่จะสามารถตอบสนองกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคตศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ส่วนที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21”10
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ส่วนที่ 2

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 การจดัท�าภาพอนาคตการศกึษาของกองทพัรองรบัศตวรรษที ่21 ได้มุง่ศกึษา

กระบวนการจัดท�าภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)  

โดยแนวโน้มของสถานการณ์ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ ซึง่ศกึษาจากแรงผลกั (Driving Forces) 

และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น (Future Events) เพ่ือศึกษาภาพอนาคตประเทศไทย 

ในปี ค.ศ. 2040 ทัง้นี ้ เพือ่จดัท�าข้อเสนอแนะในการพฒันาขดีความสามารถของก�าลงัพล

ของกองทพัทีค่วรจะเป็น เพือ่ตอบสนองกบัสถานการณ์ต่าง ๆ  และเพือ่ให้เกดิความพร้อม

ส� าหรับสถานการณ ์การเปลี่ ยนแปลงและความท ้าทาย ท่ีก� าลั ง เกิดขึ้ น 

ต่อประเทศไทยทั้งปัจจุบันและอนาคตในทุกมิติ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ดังกล่าวข้างต้น ในบทนี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคง 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพอนาคต 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง

 “ความมั่นคง” (Security) มีหลายความหมาย เนื่องจากมีนักวิชาการ  

นักคิดและนักก�าหนดนโยบายหลายท่าน รวมท้ังองค์การระหว่างประเทศได้ให้ 

ค�านยิามไว้จ�านวนมาก โดยส�านกัข่าวกรองแห่งชาติ1 ได้สรปุความหมายความมัน่คง

ไว้ว่า สภาพที่ปราศจากภัยคุกคามต่าง ๆ ที่ เราสามารถหลีกเลี่ยง จัดการ บรรเทา 

1  ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ. (2561). แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคง, 30 มิถุนายน 2564, 

https://www.nia.go.th/FILEROOM/CABFRM01/DRAWER05/GENERAL/DATA0000/00000021.PDF
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หรอืปรบัตวัให้เข้ากับบคุคล กลุม่ สงัคม รัฐ หรอืองค์กรการระหว่างประเทศ ซึง่สอดคล้องกบั 

จุลชีพ ชินวรรโณ (2547)2 กล่าวว่าความมั่นคง (Security) เป็นแนวคิดที่ส�าคัญ 

อีกแนวคิดหนึ่งในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยท่ัว ๆ ไปมักหมายถึง 

ความเป็นอิสระ หรือสภาวะปลอดจากภัยคุกคามต่อคุณค่าที่ส�าคัญ ซึ่งความมั่นคง 

เน้นมิติทางทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามทั้งจากอาวุธยุทธศาสตร์หรืออาวุธ

นิวเคลียร์และอาวธุในแบบอืน่ ๆ  ด้วย รัฐจะมัน่คงกต่็อเมือ่ ไม่เผชญิกบัภยัคกุคามทีอ่าจ

ส่งผลกระทบต่อคณุค่าท่ีมคีวามส�าคญัยิง่ อกีท้ังต้องสามารถทีจ่ะรกัษา คณุค่าเหล่านีไ้ด้ 

ถ้าถกูท้าทาย3 ดงันัน้ ความมัน่คงในความหมายแคบจึงเกีย่วข้องกบัความสามารถของรฐั

และสงัคมทีจ่ะรกัษาเอกลกัษณ์อย่างอสิรภาพและมบีรูณภาพ อกีทัง้ยงัต้องให้ความส�าคญั

กับมิติที่เก่ียวข้องทั้งทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อม

 ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับความมัน่คงให้มากขึน้ โดยเฉพาะ

การจัดท�าภาพอนาคตทางยทุธศาสตร์ทีเ่ราจะต้องเตรยีมตวัรบัมอืและสามารถน�ามา

อธิบายภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วินัย ชูเชิด (ม.ป.ป.)4 ได้อธิบายรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

2.1.1 แนวควำมคดิระบบควำมมัน่คงระหว่ำงประเทศ เป็นแนวความคดิ

ทีมุ่ง่เน้นการพจิารณาความมัน่คงระหว่างประเทศ 4 รปูแบบ ดงันี ้(1) ความมัน่คงร่วม 

(Collective Security) (2) ความมัน่คงสามญั (Common Security) (3) ความมัน่คง

สมบูรณ์แบบ (Comprehensive  Security) และ (4) ความมั่นคงร่วมมือ  

2 กฤษณ์ ลัยวิรัตน์. (2560).ความสัมพันธ์ไทย-อินเดียโอกาสและความท้าทายต่อยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560-2579), 30 มิถุนายน 2563, http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2560-2561/

PDF/8341p/5.2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf  
3 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.(2563). เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) วิกฤต COVID-19 สะเทือนความ

มั่นคงของอาเซียน, (กรุงเทพ:2563), หน้า10
4 วิชัย ชูเชิด (ม.ป.ป.). บทที่ 2 วิวัฒนาการแนวคิด ระดับ และองค์ประกอบความมั่นคง, 30 มิถุนายน 2564, 

แหล่งที่มาhttp://www.geocities.ws/wichai_chucherd/securityconceptevolution.html
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(Cooperative Security) ซึง่แนวคดิความมัน่คงระหว่างประเทศน้ันมคีวามแตกต่างกนั 
สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

  1) ควำมมั่นคงร่วม (Collective Security) คือ แนวคิด หรือ 
นโยบายซ่ึงเป็นท่ียอมรับและปฏบิตัโิดยประชาคมระหว่างประเทศ โดยมคีวามมุง่ประสงค์
ที่จะขจัดภัยคุกคามที่มีต่อสันติภาพ และความมั่นคงระหว่างประเทศ 

 2) ควำมมั่นคงสมบูรณ์แบบ (Comprehensive  Security) คือ 
นโยบายทีค่�านงึถึงพลงัอ�านาจของชาตทีิไ่ด้ดลุ ซึง่รวมถงึปัจจยัด้านต่าง ๆ  เช่น เศรษฐกจิ 
การทูต และการเมือง นอกจากนี้แล้ว Comprehensive Security ยังได้กล่าวถึง 
นโยบายความมัน่คงในระดบัต่าง ๆ  เช่น ระดบัภมูภิาค และระดับโลก ไว้ในแนวความคดินีด้้วย  

 3)  แนวคดิควำมมัน่คงสำมญั (Common Security) แนวความคดินี้
เป ็นแนวทางที่มุ ่ งจะให ้รัฐแต ่ละรัฐประนีประนอมผลประโยชน ์ชาติกัน 
เพือ่หลกีเลีย่งการเกดิสงคราม เน้นความร่วมมอืต่อกนั การลดการเผชญิหน้า และการป้องปราม 
ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้น โดยให้ก�าลังทหารมีไว้เพื่อการป้องกันเท่านั้น 

 4)  ควำมมั่นคงร่วมมือ (Cooperative Security) เป็นแนวคดิ 
ด้านความมัน่คงทีเ่กดิขึน้ใหม่ โดยผสมผสานแนวคดิด้านความมัน่คงแบบ Common 
Security และแบบ Comprehensive Security เข้าด้วยกัน คือ เป็นการแสวง 
ความร่วมมือกันแบบพหุภาคีทั้งกับประเทศที่เป็นพันธมิตรกัน รวมถึงประเทศท่ีมี
ความเหน็ต่างหรอืเป็นคู่อรกินัในด้านต่าง ๆ  ท่ีมใิช่ทางการทหารเพยีงอย่างเดยีว และ
อ่อนตัวกว่า Common Security  

2.1.2 แนวควำมคดิด้ำนควำมมัน่คงท่ัวไป จะประกอบด้วย 1) ความมัน่คง
แห่งชาติ (National Security) 2) ความมั่นคงภายใน (Internal Security)  
3) ความมัน่คงในภมูภิาค (Regional Security) 4) ความมัน่คงของโลก (International 
Security) 5) ความมั่นคงของสภาวะแวดล้อม (Environmental Security) และ 
6) ความมัน่คงของบุคคล (Human Security)  หรอื สทิธมินษุยชน (Human Right)
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภำพอนำคต

 การมองภาพอนาคต (Foresight) คอื การวเิคราะห์ คาดการณ์ และอธบิาย

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือเพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์5

  การจัดท�าภาพอนาคตโดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ มีจุดมุ ่งหมายเพ่ือ 

มุง่แสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ หรอืความไม่แน่นอนท่ีอาจเกดิขึน้

กับเป ้าหมายที่ก�าหนดไว ้ในอนาคตด ้วยการเตรียมทางเลือกที่ เหมาะสม  

โดยกระบวนการจัดท�าภาพอนาคตเปรียบได้กับการท�า Strategic Thinking ซึ่ง

ผลลพัธ์สดุท้ายทีจ่ะได้จากกระบวนการจดัท�าภาพอนาคต คือ ทางเลือกทีเ่หมาะสม 

หรือ Strategic Option ซ่ึงจะเป็นทางเลอืกส�าหรับผู้บริหาร องค์การ กองทพั หรือ

ประเทศในการตัดสินใจที่อยู่ภายใต้ Possible Scenarios ดงัน้ัน การจัดท�าภาพ

อนาคต (Foresight Framework) จงึเช่ือมโยงกบัการจัดท�ายทุธศาสตร์ (Strategy) ดังภาพ

 
5 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม. ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. (2562) เคร่ืองมือการมองอนาคต (Foresight Tools). 

(กรุงเทพฯ) 
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  ซึง่แผนภาพท่ี 1 กรวยอนาคต (Future Cone) จะแสดงให้เหน็ถงึหลกัการ

ในการพิจารณาและวิเคราะห์ภาพอนาคต ซึ่งจะต้องสามารถบ่งชี้และทดสอบ

สมมตฐิานได้ โดยหลักการประกอบด้วยหลกั 4P6 ได้แก่

  1) Possible (เป็นไปได้) พิจารณาถึงเหตุการณ์ หรือภาพอนาคตที่มี

โอกาสจะเกิดขึ้น โดยไม่จ�าเป็นว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นมีมากหรือน้อย

  2) Plausible (มีเหตผุลว่าจะเกดิขึน้ได้) พจิารณาถงึเหตุการณ์ หรอื

ภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดข้ึน หากมีบางเหตุบางปัจจัยเกิดขึ้น และ 

น�าไปสูภ่าพอนาคตน้ัน ๆ มข้ีอมูลทีน่่าเช่ือถือมากพอ

  3) Probable (อาจจะเกดิขึน้ได้) พจิารณาถงึเหตกุารณ์ หรอืภาพอนาคต

ที่น่าจะเกิดขึ้น เช่น จากเหตุการณ์ที่ปรากฏน่าจะน�าไปสู่ผลอันเป็นภาพอนาคต 

ดังกล่าว

  4)  Preferable (อยากให้เกดิ) พจิารณาถงึเหตกุารณ์ หรอืภาพอนาคต

ที่เราอยากจะให้เกิดขึ้น

 โดยกระบวนการท�า Strategic Foresight นัน้ จะเริม่ต้นตัง้แต่การตรวจสอบ

สภาวะแวดล้อมท่ีรวบรวมบรบิทในทกุมติ ิ ผ่านการวเิคราะห์กระทัง่ได้ผลลพัธ์ออกมา 

เป ็นภาพอนาคตในช ่วงเวลาที่ต ้องการตาม Focal Question ที่ตั้ งไว ้  

โดยกระบวนการจดัท�าภาพอนาคตทางยทุธศาสตร์ (Strategic Foresight Process)  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

6 กัลยา ตันติยาสวัสดิกุล. (2561). Training of Trainers on Foresight Management for Strategic Planning 

Specialists. (กรุงเทพฯ:2561),หน้า 5 
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Module 1: Focal Question

 การก�าหนด Focal Question การก�าหนดโจทย์ หรือ กรอบแนวทาง 

ในการศกึษา หรอืการคดิค้นหาทางเลอืกใหม่ ซึง่ Focal Question จะเป็นสิง่ควบคมุ

ให้การศึกษาด�าเนินไปตามกรอบที่ก�าหนด

Module 2: Strategic Intelligence Scanning (SIS)

 การค้นหาและรวบรวมข้อมลูในรปูแบบของเหตุการณ์ (Events) ซ่ึงจ�านวน

ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หากมีจ�านวนการเกิดบ่อย เราจะรวม

เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่า “สัญญาณ” (Signal) ซึ่งสัญญาณที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในหลาย ๆ 

พืน้ทีจ่ะจดัเป็นกลุม่เหตกุารณ์ (Cluster) ทีม่องเหน็เป็นรปูแบบ (Pattern) ของการเกดิ

และเห็นแนวโน้ม (Trends) ของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้



17ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Module 3: Environmental Scanning

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อกวาดสัญญาณทั้งด้านบวกและลบ 

ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งผลที่ได้จากตรวจสอบสถาพแวดล้อมนี้ว่า “เหตุการณ์” 

(Events) 

Module 4: Emerging Issues and Trends

 การพจิารณา Event และ Signal ทีไ่ด้จาก Module 3 ว่า เป็นสญัญาณทีม่ี

ความชัดเจนพอที่จะเป็น Trends ที่จะเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับ Focal Question 

ที่ก�าหนดได้หรือไม่  

Module 5: Driving Forces

 การพจิารณาหาแรงผลกั (Drivers) ทีท่�าให้เกิด Trends และจะเป็นตัวขบัเคลือ่น 

Trends นั้นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

Module 6: Scenario Matrix 

การจินตนาการภาพหรือสถานการณ์ในอนาคต ณ จุดเวลาที่ก�าหนดไว้ใน 

Focal question ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาพ ตั้งแต่ภาพที่ดีที่สุด (+,+) ไปถึงภาพที่แย่

ที่สุด (-,-) โดยทั้ง 4 ภาพนั้นจะเกิดจากการตัดกันของ Future event  ที่มาจาก 

การพิจารณา Driving forces ที่มีค่า Uncertainty และ Impact สูง

Module 7: Scenario Stories / Developing Scenarios

การสร้างภาพอนาคต (Scenario Building) ขึ้นมาด้วย Future Events 

ไม่มีความสัมพันธ์กัน (N/C) รายละเอียดของภาพจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอิทธิพล
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และความเชือ่มโยงกนัของ Driving Forces และ Future Events ทีเ่ลอืกมาประกอบ

ทั้งหมด บวกกับการใช้จินตนาการของผู้วิเคราะห์ โดยทั่วไปนิยมเขียน 3-4 ภาพ  

ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพ

Module 8:  Strategic Options/ Selecting Strategic Options

 
 การจดัท�า Strategic Options จดัท�าขึน้เพือ่ค้นหาประเดน็ยทุธศาสตร์ทีไ่ด้ 

จากโอกาส (O) และภัยคุกคาม (T) ของภาพอนาคตท้ัง 4 ภาพ โดยประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่เป็นโอกาสจะใช้เพื่อสร้างภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต ขณะที่

ประเด็นที่เป็นภัยคุกคามจะใช้เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดภาพที่ไม่ต้องการในอนาคต  
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กระบวนกำรทั้ง 8 ขั้นตอน (Module) หลักพึงระลึก และหลักพึงระวัง 

ท่ีกล่ำวมำนี้จะถูกน�ำมำใช้เป็นกรอบในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำภำพอนำคต  

(Foresight) กำรศกึษำของกองทพัไทยในปี ค.ศ. 2040 โดยข้อมลูทีใ่ช้ในแต่ละขัน้ตอน  

ผู้วิจัยได้เรียบเรียงไว้ในส่วนต่อไป ซึ่งเป็นกำรรวบรวมเหตุกำรณ์ แนวโน้ม

สถำนกำรณ์ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น แรงผลัก (Driving Forces) และเหตุกำรณ ์

ในอนำคต (Future Events) กระทัง่ได้มำซึง่ภำพอนำคต และประเดน็ยทุธศำสตร์

ทำงเลือก (Strategic Options) ทีเ่ป็นวตัถปุระสงค์หลกัของเอกสำรศกึษำเฉพำะกรณี 

ฉบับนี้

หลักพึงระลึกในกำรท�ำ Strategic Foresight

(1)  ยึด Focal Question เป็นหลัก

(2) ยึดหลัก PDCR (Plausible Divergent Challenge Related)

(3) มีจินตนาการ (Anticipation)

(4) กล้าคิดในสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อน (Dare to go beyond the thinking)

(5) กล้าเสี่ยงอย่างชาญฉลาด (Intelligence Risk)

(6) กล้าที่จะสร้างอนาคต (Shape the Future) กล้าคิดนอกกรอบ 

  (Out of the box)

(7) มีข้อมูลจริงเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ (Fact & Data)

(8) จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม (Commit Resource)

หลักพึงระวัง Successful Trap กับดักแห่งควำมส�ำเร็จ

(1) การยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิม ๆ (Mental Block)

(2) การให้ความส�าเร็จในอดีตมาขัดขวางความส�าเร็จในอนาคต
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ส่วนที่ 3

กระบวนกำรจัดท�ำภำพอนำคตทำง

ยุทธศำสตร์ 

กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี พ.ศ. 2040
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ส่วนที่ 3

กระบวนกำรจัดท�ำภำพอนำคตทำงยุทธศำสตร์ 

กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ด�าเนินการ 

จดัประชมุเชงิปฏิบัตกิารเพือ่จดัท�าภาพอนาคต (Foresight) โดยการประชมุเชงิปฏบัิติการ 

ครั้งนี้ด�าเนินการด้วยกระบวนการวาดภาพอนาคต (Foresight Framework)  

มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ�านวน 32 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารระดับสูงของหน่วย

การศึกษาของกองทัพและ 2) ผู้เชี่ยวชาญภายนอกกองทัพ ซ่ึงพิจารณาเลือกจาก

หน่วยงาน/สาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามมิติ STEEP ได้แก่ มิติสังคม มิติเทคโนโลยี  

มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจ และมิติการเมือง และด�าเนินการวาดภาพอนาคต 

ทางยทุธศาสตร์ (Strategic Foresight) ซึง่กระบวนการต่าง ๆ  ในการประชมุเชงิปฏบิตัิ

การครัง้นี ้ด�าเนนิการโดยแบ่งกลุม่ผูเ้ข้าร่วมการประชมุเพือ่ร่วมกันพจิารณา  ทัง้หมด

ออกเป็น 4 กลุม่ ตาม STEEP ซึ่งรายละเอียดแต่ละกระบวนการสามารถอธิบาย 

ได้  ดงันี้

3.1 ขั้นตอนกำรก�ำหนดขอบเขตปัญหำ (Focal Question) 

ในกระบวนการวาดภาพอนาคต เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติและการจัดท�า 

ภาพอนาคต ก่อนท่ีจะเริม่กระบวนการเราจะต้องก�าหนด Focal Question ขึน้มาก่อน 

เพือ่เป็นการตกีรอบและก�าหนดขอบเขตในการศกึษาและด�าเนนิการวาดภาพอนาคต 

ให้ง่ายขึน้ โดยกระบวนการศึกษาครั้งนี้ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ได้ก�าหนด Focal 

Question คือ

“กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”
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3.2 ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรทำงยุทธศำสตร์ Strategic  

Intelligence Scanning (SIS)

ในข้ันตอนนี้คณะผู้ด�าเนินการประชุมจะอธิบายภาพรวมของกระบวนการ 

จัดท�าภาพอนาคตทางยทุธศาสตร์ทัง้หมดให้ผูเ้ข้าร่วมการประชมุเข้าใจและสามารถ

แลกเปลีย่นข้อมลูได้ถูกต้องตรงตามข้ันตอน (Module) ทีก่�าหนด

3.3 ขัน้ตอนกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อม (Environmental Scanning)

 ผูเ้ข้าร่วมการประชมุร่วมกนัพจิารณาเหตุการณ์ (Events) ท่ีส่งผลต่อทศิทาง

ในอนาคตและจะใช้การเลือกเหตุการณ์ตามมิติ STEEP โดยใช้แหล่งข้อมูลเปิด  

เช่น หนังสือพิมพ์ Website งานวิจัย วิชาการ เป็นต้น โดยเหตุการณ์ที่เลือกมานั้น

จะต้องมลีกัษณะดงันี ้คอื 1) มคีวามเป็นไปได้ น่าเชือ่ถอื (Plausible) 2) มคีวามผดิแผก 

แตกต่าง (Divergent) 3) มีความท้าทาย (Challenge) และ 4) มีความสัมพันธ์ 

และเกี่ยวข้องกัน (Related) ซึ่งเหตุการณ์ (Events) ทั้งหมด ผู ้เข ้าร ่วม 

การประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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มิติเทคโนโลยี
เหตุการณ์ (Events) ทั้งหมด 19 ประเด็น สรุปได้ดังนี้
1. เทคโนโลยีอวกาศ 2. การแยง่ชิงอวกาศ 3. Bio Technology 4. Full Quantum Technology 
5. Tech War สหรัฐอเมริกา – จีน 6. Green Economy Technology  7. การพัฒนา E-Learning 
8. เทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้คน (Automation) 9. Cyber Security/Cyber warfare 
10. Digital Literacy การรู้ด้านดิจิทัล 11. การใช้ Robot แทนที่คน/สังคมหุ่นยนต์ 12. การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและก้าวกระโดด 13. การให้ความส้าคัญกับ (Artificial Intelligence: AI) มากขึ้น 
14. Exponential Growth of Information ที่ท้าให้เกิด Data มหาศาล 15. AI จะเข้ามามีบทบาท
ในการตัดสินใจมากขึ้น (ทางการทหาร) และด้านอื่น ๆ 16. การใช้เทคโนโลยีควบคุมสภาพอากาศและ
ธรรมชาติ โดยการโจมตีประเทศอื่นจากการสั่งการให้ภูเขาไฟระเบิด/แผ่นดินไหว/สึนามิ
17. อากาศยานไร้คนขับ (UCAV) จะเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการปฏิบัติทางอวกาศทดแทนการบินขับ
ไล่ 18. เทคโนโลยีทางทหารของจีนจะเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร
ของไทย 19. No Human Battle Field / Long Range Remoted Controlled Robotic Warrior 
Weapons System จะเป็นรูปแบบของสงครามในอนาคต 

มิติสังคม 
เหตุการณ์ (Events) ทั้งหมด 15 ประเด็น สรุปได้ดังนี้
1. Aged Society 2. สังคมไร้บุตร/Genomics 3. ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  
4. ประชากรหญิงมากกว่าชาย 5. โรคอุบัติใหม่/pandemic 6. คนนอกศาสนามากขึ้น  
7. การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก 8. การสมัครเป็นทหารน้อยลง  
9. การรับรู้ข่าวสารคนละด้าน/คนละขั้ว 10. ความเกลียดชงัเอเชีย/การแบ่งแยกเชื้อชาติ 
11. ความส้าคัญด้านการศึกษาวิชาชีพ/เน้นการปฏิบัติ  12. กองทุน กบข./ประกันสังคม
จะหยุดเงินเลี้ยงผู้สูงอายุ 13. ความต่างทางความคิดของคนต่างยุค (Generation gap)  
14. เด็กที่อายุต่้ากว่า 20 ปี มทีัศนคติเชงิลบกับทหาร 15. การใช้การศึกษาปลูกฝังแนวคิด
ทางศาสนา การเมือง สร้างความคิดที่แตกต่าง

การรวบรวมเหตุการณ์ (Events) แบ่งตามมิติต่าง ๆ 
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มิติสังคม 
เหตุการณ์ (Events) ทั้งหมด 15 ประเด็น สรุปได้ดังนี้
1. Aged Society 2. สังคมไร้บุตร/Genomics 3. ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  
4. ประชากรหญิงมากกว่าชาย 5. โรคอุบัติใหม่/pandemic 6. คนนอกศาสนามากขึ้น  
7. การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก 8. การสมัครเป็นทหารน้อยลง  
9. การรับรู้ข่าวสารคนละด้าน/คนละขั้ว 10. ความเกลียดชงัเอเชีย/การแบ่งแยกเชื้อชาติ 
11. ความส้าคัญด้านการศึกษาวิชาชีพ/เน้นการปฏิบัติ  12. กองทุน กบข./ประกันสังคม
จะหยุดเงินเลี้ยงผู้สูงอายุ 13. ความต่างทางความคิดของคนต่างยุค (Generation gap)  
14. เด็กที่อายุต่้ากว่า 20 ปี มทีัศนคติเชงิลบกับทหาร 15. การใช้การศึกษาปลูกฝังแนวคิด
ทางศาสนา การเมือง สร้างความคิดที่แตกต่าง

การรวบรวมเหตุการณ์ (Events) แบ่งตามมิติต่าง ๆ 

มิติเศรษฐกิจ 

เหตุการณ (Events) ทั้งหมด 17 ประเด็น สรุปไดดังน้ี
1. อาเซียน Single window 2. Digital Economy เศรษฐกิจดิจทิัล 3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก 

Pandemic 4. การใช Big data บรหิารการตลาด 5. วิกฤติทางเศรษฐกิจการเงิน

6. Cryptocurrency/Blockchain/สกุลเงินดิจิทัล 7. อาเซียน Digital Community Platform 

8. การสูญเสียอธปิไตยทางเศรษฐกิจดิจิทัล 9. การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ 

10. Regional Connectivity การเชื่อมโยงทางภูมิภาค 11. เศรษฐกิจหลายข้ัว (อางองิประเทศมหาอํานาจ) 

12. Financial Literacy ทักษะทางการเงนิ/ Household Debt 13. ยกเลิกภาษีศุลกากรในพื้นที่สวนใหญ

ของโลกตามกรอบ CPTPP 14. ความยากจนและความเหลื่อมล้าํทางเศรษฐกิจมแีนวโนมสงูขึ้น 

15.การคาระหวางประเทศมีแนวโนมการแยกข้ัว Decoupling 16.ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการบิน

ของโลกในภูมิภาคเอเชีย 17. เศรษฐกิจชวีภาพ/เศรษฐกิจหมุนเวียน/เศรษฐกิจสีเขียว Bio Circular Green 

Economy (BCG) 

แผนภาพที่ 4 แสดงถึงการรวบรวมเหตุการณ์ตามมิติ STEEP

3.4 ข้ันตอนกำรวิเครำะห์หำประเดน็และแนวโน้ม (Emerging Issues 

and Trends)  

  ในขั้นตอนนี้คณะผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาแนวโน้ม 

(Trends) ของเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แนวโน้ม คือ (1) แนวโน้ม 

ทีจ่ะเกดิขึน้แน่นอน (Certainty) เป็นแนวโน้มท่ีทกุคนรับทราบอยูแ่ล้ว หน่วยงานต่าง ๆ 
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สามารถทีจ่ะวางแผนหรอืวางกลยทุธ์เพือ่รองรบัสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้เลย และ 

(2) แนวโน้มท่ีมคีวำมไม่แน่นอนว่ำจะเกดิขึน้ (Uncertainty) เป็นแนวโน้มทีไ่ม่มี

ความแน่นอน อาจจะเกดิขึน้หรอืไม่เกดิขึน้กไ็ด้ แต่ถ้าเกดิขึน้แล้วจะส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทยอย่างรนุแรงในหลายมติ ิโดยสามารถแบ่งตามมติต่ิาง ๆ  ซึง่มรีายละเอยีด

ดังตารางต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 1 แสดงแนวโน้มของสถำนกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนแน่นอน (Certainty)  

ตำมมิติ STEEP

Trends แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนแน่นอน (Certainty)

มิติสังคม 1. ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา

2. สังคมสงูอาย ุหรอื Aged Society

3. สังคมไร้บุตร (Genomics) 

4. ความเกลียดชังคนเอเชียและการแบ่งแยกเชื้อชาติ

5. ความส�าคญัด้านการศึกษาวชิาชพีทีเ่น้นการปฏบัิติ

6. รูปแบบการเรยีนรูป้รับเปลีย่นตามความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี

มิติเทคโนโลยี 1. AI จะเข้ามามีบทบาทในการตดัสนิใจมากขึน้ทัง้ด้านการทหาร
และด้านอื่น ๆ

2. การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีร่วดเรว็และก้าวกระโดด

3. การใช้ Robot แทนมนุษย์ท�าให้เป็นสังคมหุ่นยนต์

4. อากาศยานไร้คนขับ (UCAV) จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญ 
ในการปฏิบัติทางอวกาศทดแทนการบินขับไล่ 



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
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Trends แนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนแน่นอน (Certainty)

มิติส่ิงแวดล้อม 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change 

   หรือ Global Warming

2. พลังงาน Plasma

3. ปัญหา PM 2.5 พลิกผันเป็นปัญหาระดับโลก

มิติเศรษฐกิจ 1. เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

2. ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) 

   และการเกิดภาวะหนี้สินครัวเรือน (Household Debt)

3. การเชื่อมโยงทางภูมิภาค (Regional Connectivity)

4. เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 

   (Bio Circular Green (BCG) Economy)   

มิติกำรเมือง 1. ปัญหาคอร์รัปชัน 

2. ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) กับการแบ่งข้ัวอ�านาจ

3. การแย่งชิงทรัพยากรทางทะเล

4. กระแส ASEAN Economic Corridor

5. การปกป้องความมั่นคงทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม

6. ภูมิภาคนิยม (Regionalization)

7. ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

8. บทบาทของมหาอ�านาจในอาเซียน
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ตำรำงท่ี 2 แสดงแนวโน้มของสถำนกำรณ์ที่มีควำมไม่แน่นอนว่ำจะเกิดข้ึน  

(Uncertainty) ตำมมิติ STEEP

Trends แนวโน้มที่มีควำมไม่แน่นอนว่ำจะเกิดขึ้น (Uncertainty)

มิติสังคม 1. การรับรู้ข่าวสารคนละด้านหรือคนละขั้ว 

2. ความแตกต่างทางความคิดของคนต่างยุค  

(Generation Gap)

3. การใช้การศึกษาปลูกฝังแนวคิดทางศาสนา การเมือง  

การสร้างความคิดท่ีแตกต่าง

4. ทัศนคติของเยาวชนต่อทหาร และ/หรือสถาบัน

5. ทัศนคติของเยาวชนต่ออาชีพทหาร

6. สวัสดิการทางสังคม ระบบประกันสังคมของประเทศ

7. โรคอุบัติใหม่ (Pandemic)

มิติเทคโนโลยี 1. Cyber Security หรือ Cyber Warfare

2. เทคโนโลยีอวกาศ

3. การแย่งชิงอวกาศ    

4. Green Economy Technology

5. Full Quantum Technology

มิติส่ิงแวดล้อม 1. พลังงานสะอาด 

2. พลังงานทางเลือก

3. Food Security
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Trends แนวโน้มที่มีควำมไม่แน่นอนว่ำจะเกิดขึ้น (Uncertainty)

มิติเศรษฐกิจ 1. Cryptocurrency / Blockchain และสกุลเงินดิจิทัล 

2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จาก Pandemic

3. เศรษฐกิจหลายขั้ว (อิงกับประเทศมหาอ�านาจ)

4. วิกฤติทางการเงิน        

มิติกำรเมือง 1. ความเห็นต่างทางการเมืองแบบสุดโต่ง 

2. ความขัดแย้งทางการเมือง

3. การเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์และ ความรักชาติต่อ

สถาบันหลัก

4. การแข่งขันของมหาอ�านาจ

5. สงครามเชื้อโรค

6. การจลาจลจากเหตุผลทางการเมือง

7. การเปลี่ยนแปลงของขั้วอ�านาจ (Power Shift)

8. ความส�าคัญของ Space Domain

9. Hybrid Warfare

10. Rising Power of India and China 

  โดยผลจากการวิเคราะห์และพิจารณาของผู้เข้าร่วมการประชุม โดยกลุ่ม

ของ Trends ในตารางที ่1 ซึง่เป็น แนวโน้ม Trends ท่ีคาดการณ์ว่าจะเกดิขึน้แน่นอน 

(Certainty) ในอนาคตจากทุกมิติ จะถูกคัดแยกออกไปจากกระบวนการวิเคราะห์

ภาพอนาคตด้วย Foresight คงเหลือไว้เพียงกลุ่มของ Trends ในตารางที่ 2  
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ทีค่าดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกดิขึน้หรอืไม่ในอนาคต (Uncertainty) ผู้เข้าร่วมการประชมุ

จะได้น�า Trends กลุ่มนี้มาหาปัจจัยที่จะเป็นแรงผลัก (Driving Forces: DF)  

ของ Trends แต่ละกลุ่ม

3.5 ข้ันตอนกำรพจิำรณำหำแรงผลัก (Driving Forces)

แรงผลกัทีค่าดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดขึน้หรือไม่ในอนาคต (Uncertainty) นัน้ 

จะต้องมีลกัษณะ ดงัน้ี 1) มคีวามเป็นไปได้ น่าเชือ่ถอื (Plausible) 2) มคีวามผดิแผก 

แตกต่าง (Divergent) 3) มีความท้าทาย (Challenge) และ 4) มีความสัมพันธ์และ

เก่ียวข้องกัน (Related) ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณา

เลือกจัดกลุ่มและปรับชื่อ Driving Forces (DF) ใหม่เพื่อให้คะแนนความส�าคัญต่อ 

Driving Forces ทั้งหมด โดยด�าเนินการลงคะแนน (Vote) ผ่าน Google Form 

เพือ่คดัหา Driving Forces ทีเ่ป็น High Uncertainty HU (ปัจจยัทีม่คีวามไม่แน่นอน

ในการเกิดมากที่สุด) และ Driving Forces ท่ีเป็น High Impact HI (ปัจจัยท่ี 

หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบมากที่สุด) มาจัดเรียงตามล�าดับจากคะแนนสูงสุดได้ 

15 อันดับ ตามมิติต่าง ๆ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

ตำรำงที่ 3 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) ตำมมิติ STEEP

ล�ำดับที่ รำยละเอียด Driving Forces แบ่งตำมมิติต่ำง ๆ

S (Social) / มิติสังคม

1 ความก้าวหน้าของ Technology

2 ความรวดเร็ว

3 ค่านิยม/ทัศนคติส่วนบุคคล

4 Personnel Centric
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด Driving Forces แบ่งตำมมิติต่ำง ๆ

          S (Social) / มิติสังคม

5 สังคมเดี่ยว

6 ค่านิยม

7 เศรษฐกิจ

8 เทคโนโลยี

9 ระบบการศึกษา

10 สื่อโซเซียล การรับรู้ข่าวสาร

11 ค่านิยมปัจเจกนิยม 

12 การให้ความส�าคัญ

13 การโจมตีทางเศรษฐกิจ/ไซเบอร์

14 สื่อโซเซียล 

15 การรับข่าวแง่ลบ Fake NEWS  และการปกปิดข่าว

16 สังคมผู้สูงอายุ

17 เทคโนโลยีทางการแพทย์

18 ค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์

19 ขีดความสามารถทางการแพทย์

20 การกลายพันธุ์ของเชื้อโรค 

21 การพัฒนาอาวุธชีวภาพ

22 การข้ามสายพันธุ์ 

23 ความรุนแรงของการระบาด 

24 ความมั่นคงของมนุษย์ 
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด Driving Forces แบ่งตำมมิติต่ำง ๆ

   T (Technology) / มิติเทคโนโลยี

1 ความก้าวหน้าของ Technology

2 ความเชื่อมั่นต่อระบบการเงิน

3 การเปลี่ยนของเทคโนโลยี

4 สังคม Digital

5 การพัฒนาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดาวเทียม

6 ความคุ้มค่า

7 Global Power Competition

8 การแข่งขันด้านเทคโนโลยี

9 มูลค่าของเทคโนโลยีอวกาศ

10 การแข่งขันด้านเทคโนโลยี

11 การต้องการรักษาความมั่นคง

12 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

13 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ Bio Technology

14 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

15 การลดมลภาวะ

16 การตระหนักถึงความสูญเสีย

17 การใช้พลังงานทดแทน

18 การเปลี่ยนของเทคโนโลยี

19 ประสิทธิภาพของ Quantum Technology

20 ความนิยม ความสะดวก ความคุ้มค่า

21 สังคม Digital
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด Driving Forces แบ่งตำมมิติต่ำง ๆ

               E (Environment) / มิติสิ่งแวดล้อม

1 การใช้เทคโนโลยีลดก๊าซ CO2

2 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3 การขาดแคลนพลังงาน

4 การบังคับใช้กฎหมาย

5 จิตส�านึกของผู้ประกอบการ

6 ผลประโยชน์ส่วนบุคคล

7 การแสวงหาพลังงานส�ารอง/พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน

8 ทดแทนพลังงานเดิม

9 ทรัพยากรมีจ�ากัด/ ขาดแคลนพลังงาน

10 ความยั่งยืนด้านพลังงาน

11 Climate Change

12 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

13 การบังคับใช้กฎหมาย

14 การขาดแคลนอาหาร

15 ความมั่นคงของแหล่งอาหาร

16 พื้นที่เพาะปลูกมีไม่เพียงพอ

17 ความต้องการอาหารมากขึ้น

18 ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น

19 การแย่งชิงแหล่งผลิตอาหาร

20 การตัดแต่งพันธุกรรม

21 ความยั่งยืนด้านอาหาร
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด Driving Forces แบ่งตำมมิติต่ำง ๆ

E (Economic) / มิติเศรษฐกิจ

1 เทคโนโลยี Block chain 

2 Technology Disruption

3 อัตราภาษีของแต่ละประเทศ

4 ภาษีดิจิตอล

5 การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

6 การรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์และโอกาส

7 ความสะดวกรวดเร็ว

8 ความสามารถในการแข่งขัน

9 ความโปร่งใส/ความเชื่อมั่น

10 การปกป้องผลประโยชน์ประเทศ

11 การสร้างโอกาสในการแข่งขัน

12 การสร้างอ�านาจต่อรอง

13 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

14 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

15 การควบคุม Fin Regulator

16 ความเชื่อมั่นในสกุลเงิน

17 อ�านาจทาง transection  

18 การเปลี่ยนของเทคโนโลยี 

19 ความนิยม ความสะดวก ความคุ้มค่า

20 การสร้างอ�านาจต่อรอง
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด Driving Forces แบ่งตำมมิติต่ำง ๆ

21 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ

22 Regional Connectivity 

23 ขีดความสามารถของเทคโนโลยี

24 ความพร้อมของ User / Regulator

25 การบริหารความสมดุลของ  User / Regulator

26 ความพร้อมของ Stakeholder

27 ความสามารถในการแข่งขัน

28 การสร้างอ�านาจต่อรอง

29 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

30 ความสามารถในการแข่งขัน

31 ประชาชนขาดองค์ความรู้/นวัตกรรม

32 การใช้เทคโนโลยีโดยระบบ Block chain

33 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

34 การระบาดของเชื้อโรค

35 หนี้จากการบริหารการเงิน (หนี้ครัวเรือน หนี้สาธารณะ)

36 Financial literacy  

37 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบเศรษฐกิจ

38 รูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค

39 Self-Reliance

40 ความต้องการทักษะที่เปลี่ยนไป

41 เทคโนโลยี

43 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด Driving Forces แบ่งตำมมิติต่ำง ๆ

44 World Dominance การ Balancing of power

45 ผลประโยชน์

46 Geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์

47 Human Security

48 ความสะดวกรวดเร็ว

49 State Security

50 Global Power Competition

P (Political) / มิติกำรเมือง

1 การไม่รับฟังความเห็นจากฝ่ายอ่ืน

2 ผลประโยชน์พื้นที่ทางทะเล

3 ผลประโยชน์ส่วนตัว/ส่วนรวม

4 การรับฟังความเห็นของอีกฝ่าย

5 คุณภาพนักการเมือง

6 ความมั่นคงของการเมือง

7 การต้องการอ�านาจต่อรอง

8 เทคโนโลยี

9 การบูรณาการ

10 ความมั่นคงทางการเมือง

11 การถ่วงดุลอ�านาจ

12 การออกกฎหมายแยกส่วน

13 จิตส�านึกของคนในสังคม
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ล�ำดับที่ รำยละเอียด Driving Forces แบ่งตำมมิติต่ำง ๆ

14 การแข่งขันของมหาอ�านาจ

15 การไม่รับฟังความเห็นของอีกฝ่าย

16 การใช้อ�านาจ

17 การแข่งขันทางอวกาศ

18 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

19 การใช้อ�านาจ/ผลประโยชน์ร่วมกัน

20 การช่วงชิงความเป็นใหญ่ในภูมิภาค

ตำรำงท่ี 4 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) ตำมมิติ STEEP ที่มีค่ำควำม 

ไม่แน่นอนและค่ำผลกระทบสูงสุด (HU+HI) 15 ล�ำดับ

ล�ำดับ

ที่
Driving Forces จ�ำนวน 

HU

จ�ำนวน 

HI

HU+HI

S (Social) / มิติสังคม

1 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 15 13 28

2 บริบทของสังคมเปลี่ยน 10 15 25

3 ระบบการศึกษา 12 12 24

4 ความยุติธรรม 11 11 22

5 ค่านิยม 13 8 21

6 ทัศนคติต่อทหาร 7 14 21

7 Social Media/ความก้าวหน้าของ 

Technology

8 7 15

8 การแย่งชิงอ�านาจ/อ�านาจนิยม 14 0 14
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ล�ำดับ

ที่
Driving Forces จ�ำนวน 

HU

จ�ำนวน 

HI

HU+HI

9 การให้คุณค่าต่อระบบอุปถัมภ์ที่ต่าง

กัน

5 6 11

10 สื่อโซเซียลเลือกส่งข้อมูลให้แต่ละคน

ต่างกัน

0 10 10

11 ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่รับฟังความ

คิดเห็นซึ่งกันและกันของผู้มีอ�านาจ/

มองตัวเองเป็นศูนย์กลาง

9 0 9

12 อิทธิพลทางการเมือง 0 9 9

13 ทัศนคติต่อตนเองของ Gen Z / 

Alpha

2 5 7

14 อิทธิพลของส่ือโซเซียล เด็กสมัยใหม่ไม่

เห็นการท�างานของทหาร

6 0 6

15 อิทธิพลของส่ือโซเซียล เด็กสมัยใหม่ไม่

เห็นการท�างานของทหาร ข่าวทหาร

ท่ีออกมาแง่ลบต่าง ๆ และการปกปิด

ข่าว

4 0 4
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ล�ำดับ

ที่
Driving Forces จ�ำนวน 

HU

จ�ำนวน 

HI

HU+HI

T (Technology) มิติเทคโนโลยี

1 กำรแข่งขันกันทำงด้ำนเทคโนโลยี

สูงขึ้น

11 15 26

2 กำรพัฒนำและควำมก้ำวหน้ำของ

เทคโนโลยีดำวเทียม

12 12 24

3 มุ่งใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น 15 8 23

4 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 10 13 23

5 ความต้องการในการใช้เทคโนโลยี

อย่างมีประสิทธิภาพ

9 11 20

6 สังคม Digital/สังคม Virtual 14 6 20

7 การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 13 6 19

8 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5 14 19

9 การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของ 

Bio Technology

3 15 18

10 ประสิทธิภาพของ Quantum 

Technology 

3 9 12

11 Global Power Competition 7 5 12

12 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 6 4 10

13 การสร้างคุณค่า/มูลค่าของ

เทคโนโลยีอวกาศ

2 7 9

14 ความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร 4 3 7

15 ความนิยม ความสะดวก ความคุ้มค่า 1 2 3
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ล�ำดับ

ที่
Driving Forces จ�ำนวน 

HU

จ�ำนวน 

HI

HU+HI

E (Environment) / มิติสิ่งแวดล้อม
1 กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 14 14 28

2 Climate Change 12 15 27

3 ความมั่นคงของแหล่งผลิตอาหาร 11 12 23

4 การกระจายทรัพยากรท่ีไม่เหมาะสม 13 8 21

5 การแสวงหาพลังงานส�ารอง/

พลังงานทางเลือก

10 10 20

6 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 15 4 19

7 ทรัพยากรจ�ากัด 4 13 17

8 สภาวะโลกร้อน 6 11 17

9 การบังคับใช้กฎหมาย 9 7 16

10 การขาดแคลนทรัพยากร 8 6 14

11 ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม 3 9 12

12 การใช้พลังงานที่เปลี่ยนไป 7 3 10

13 การขาดพลังงาน 1 5 6

14 การขาดแคลนอาหาร 0 2 2

15 ทดแทนพลังงานเดิม 2 0 2
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ล�ำดับ

ที่
Driving Forces จ�ำนวน 

HU

จ�ำนวน 

HI

HU+HI

E (Economic) / มิติเศรษฐกิจ

1 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 15 15 30

2 กำรสร้ำงอ�ำนำจต่อรอง 14 14 28

3 การปกป้องผลประโยชน์ประเทศ 12 11 23

4 การ Disrupt ระบบการเงินโลก 13 10 23

5 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 5 12 17

6 Geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์ 9 8 17

7 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบ

เศรษฐกิจ

6 9 15

8 องค์ความรู้/นวัตกรรม 0 13 13

9 เทคโนโลยี Block Chain ทดแทน

เงินสด

11 2 13

10 การ Balancing of Power 10 1 11

11 การสร้างโอกาสในการแข่งขัน 8 0 8

12 Nationalism/National Interest 0 7 7

13 ความโปร่งใส/ความเชื่อมั่น 0 6 6

14 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 1 5 6

15 รูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไปของ

ผู้บริโภค

0 4 4
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ล�ำดับ

ที่
Driving Forces จ�ำนวน 

HU

จ�ำนวน 

HI

HU+HI

P (Political) / มิติกำรเมือง

1 กำรใช้อ�ำนำจ/ผลประโยชน์ร่วมกัน 15 15 30

2 คอรัปชั่น 14 13 27

3 คุณภาพนักการเมือง 12 12 24

4 การใช้อ�านาจไม่เป็นธรรมและ 

เกินจ�าเป็น

13 11 24

5 ความไม่มั่นคงทางการเมือง 7 14 21

6 การขาดจิตส�านึกของคนในสังคม 11 10 21

7 การช่วงชิงทรัพยากรเพ่ือผลประโยชน์ 

/ สงครามตัวแทน

5 9 14

8 การยึดผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลัก 8 6 14

9 การไม่รับฟังความเห็นของอีกฝ่าย 3 7 10

10 ยึด Nationalism ชาตินิยม 9 1 10

11 ขาดการบูรณาการ      6 3 9

12 การแข่งขันเทคโนโลยีทางอวกาศ 0 8 8

13 การช่วงชิงความเป็นใหญ่ 

ในภูมิภาค

1 5 6

14 การผลักดันของโลก (แนวคิด

ประชาธิปไตย)

0 4 4

15 การไม่รับฟังความเห็นของอีกฝ่าย/

การปลูกฝังทางความคิด

0 2 2
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สรปุ จากกระบวนการการวเิคราะห์และพิจารณาหาแรงผลัก (Driving Forces) ท่ีให้ค่า 

(HU+HI) สูงสุด 2 อันดับแรก จากมิติต่าง ๆ ตาม STEEP ได้แรงผลัก (Driving  

Forces) ที่มีนัยส�าคัญต่อการวาดภาพอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ 5 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) ที่มีคะแนนควำมไม่แน่นอนและ

ผลกระทบ (HU+HI) 2 อันดับแรก ในแต่ละมิติ STEEP

มิติ Driving Forces HU HI HU+HI

มิติสังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 15 13 28

มิติสังคม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม 10 15 25

มิติเทคโนโลยี การแข่งขันเทคโนโลยีสูงขึ้น 11 15 26

มิติเทคโนโลยี การพัฒนาและความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีดาวเทียม

12 12 24

มิติสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน 14 14 28

มิติสิ่งแวดล้อม Climate Change 12 15 27

มิติเศรษฐกิจ ความสามารถทางการแข่งขัน 15 15 30

มิติเศรษฐกิจ การความสามารถในการต่อรอง 14 14 28

มิติกำรเมือง
การใช้อ�านาจเพื่อผลประโยชน์

ร่วมกัน

15 15 30

มิติกำรเมือง การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย 14 13 27
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3.6 ข้ันตอนกำรจินตนำกำรภำพอนำคต (Scenario Matrix)

3.6.1 กำรหำ Future Events ผูเ้ข้าร่วมการประชมุจะระดมสมองเพือ่หา

ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Future Events) ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจาก Driving 

Forces ที่แสดงในตารางที่ 5 ทุกตัวของแต่ละมิติ

3.6.2 กำรพจิำรณำเลอืก Future Events ผูเ้ข้าร่วมการประชมุทัง้ 32 ท่าน 

ร่วมกันพิจารณา Future Events โดยให้คะแนน Future Events ทั้งหมด  

ผ่าน Google Form เพื่อคัดหา Future Events ที่มีคะแนน (Vote) มากที่สุด  

2 อนัดบัแรกในแต่ละมติ ิแล้วน�ามาหาความสมัพนัธ์ระหว่างกนัผ่านตาราง Uncertainty 

แสดงผลการเลือก Future Events ในแต่ละมิติ ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงที ่6 แสดงผลกำรเลอืก (Future Events) ตำมมิติ STEEP

Driving Forces Future Events ร้อยละ

มิติสังคม

เทคโนโลยีท่ี

เปล่ียนแปลง

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปท�ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงของ

อำวุธยุทโธปกรณ์

30%

ขนาดของกองทัพลดลง/เล็กลง 15%

ระบบการศึกษาเปลี่ยนไม่มีครู, Self-Learning,  
เกิดวิชาใหม่, ไม่มีสถานที่เรียน,Home School

15%

การใช้ชีวิตแบบสังคมเสมือน 10%

มนุษย์ผสมเข้ากับ AI 10%

นักเรียน/นักศึกษาเรียนที่บ้าน (On line) ไม่ต้อง
ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา (On site) 
ท�าให้เกิดบริษัท/ธุรกิจขายความรู้เพิ่มขึ้น

10%

ผู้ชายมีลูกได้ 10%
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Driving Forces Future Events ร้อยละ

มิติสังคม

บริบท 

กำรเปล่ียนแปลง

ของสังคม

กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและบุคลำกรของ 

กองทัพ

25%

ใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่  

(Robot Society)

20%

ผู้คนไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาติ มุ่งประโยชน์

ส่วนตน

20%

คนตกงาน ไม่มีงานท�า โดนแย่งงานโดย Automation 

มนุษย์ท�างานน้อยลง (No Skill) ท�าให้ปัญหา 

Social Welfare / สวัสดิการหรือประกันสังคม 

ล้มเหลว

10%

ชีวิตอมตะ 10%

ไม่มีเพศสภาพ 5%

ความเท่าเทียมของเพศสภาพ 5%

ไร้พรมแดน อยู่เป็นกลุ่ม ไม่มีรัฐชาติ 5%
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Driving Forces Future Event ร้อยละ

มิติเทคโนโลยี 

กำรแข่งขัน 

เทคโนโลยีขั้นสูง

เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 25%

สงครามเทคโนโลยี 20%

การผูกขาดเทคโนโลยี 15%

เกิดอาวุธที่มีการท�าลายล้างสูง 10%

การสื่อสารผ่านโทรจิต/คลื่นสมอง/โทรศัพท์

สามารถส่งกล่ินได้+Teleport+Timemachine + 

Warp Space Colony

10%

คนอาศัยอยู่นอกโลกเกิดการแย่งทรัพยากร 

ทางนอกโลก/อาศัยใต้ทะเลลึก

10%

การศึกษาต้องเท่าทันเทคโนโลยีควอนตัมและ

ไฮโดรเจนเทคโนโลยี

5%

มีการย้ายฐานไปดาวเคราะห์ดวงอื่น 5%

พัฒนำและ

ควำมก้ำวหน้ำ

ของเทคโนโลยี

ดำวเทียม

กำรสื่อสำรที่สำมำรถสื่อสำรได้ทุกจุดบนโลก 25%

สงครามอวกาศ 15%

การโจมตีซุ่มยิงจากดาวเทียมและป้องกันภัย

คุกคามจากนอกโลก

15%

การใช้จรวดเดินทางแทนเครื่องบิน 15%

ไร้รอยต่อด้านการสื่อสาร 15%

การสื่อสารแบบไร้พรมแดน 10%

มีการจารกรรมข้อมูลที่ไร้ขอบเขต 5%
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Driving Forces Future Event ร้อยละ

มิติสิ่งแวดล้อม

กำรพัฒนำ 

อย่ำงยั่งยืน

ดุลยภำพของระบบนิเวศสมบูรณ์ 35%

ทุกคนสามารถมี Free and Green Energy, ไม่มี

ขยะตกค้าง

20%

มีความเสมอภาค 10%

ทรัพยากรธรรมชาติยังคงอยู่ 10%

อุตสาหกรรมสะอาด 5%

ไม่มีคนจนและไม่มีความอดอยาก 5%

การออกกฎที่รุนแรงเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 5%

ทุกบ้านผลิตไฟฟ้าได้เอง 5%

Good Governance 5%

Climate 

change

แย่งชิงปัจจัยในกำรด�ำรงชีวิต เช่น พื้นที่อยู่

อำศัย, พื้นที่ท�ำกิน, น�้ำดื่ม

25%

เกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น 20%

เกิดโรคอุบัติใหม่ 10%

น�้าท่วมโลก กรุงเทพฯ หาย 10%

เกิดการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 10%

พื้นที่ประเทศไทยเหลือเพียง 50% (พื้นที่โลก/

พื้นที่ลุ่ม)

10%

ขาดความมั่นคงทางด้านอาหาร 5%

หิมะตกในประเทศไทย 5%

Carbon Credit 5%
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Driving Forces Future Event ร้อยละ

มิติเศรษฐกิจ

ควำมสำมำรถ

ทำงกำรแข่งขัน

กำรพึ่งพำตนเอง 25%

ชาติมหาอ�านาจมีอิทธิพลเหนือคู่แข่ง 15%

ไทยเป็นผู้ผลิตส�าคัญด้านยารักษาโรค 15%

มีความสามารถในการเป็นเสบียงโลก 10%

การตัดต่อ/คัดสรรพันธุกรรมมนุษย์, R & D 

นวัตกรรมทางสาธารณสุข

10%

การแย่งชิงทรัพยากรมากขึ้น 5%

มีการสร้างนวัตกรรมเป็นของตัวเอง 5%

ประเทศไทย 4ก. เกิดข้ึน (กัญชา,กันชง,โกโก้, กระท่อม) 5%

การครอบครองนวัตกรรม (Innovation)/อาหาร Capsule 5%

การท่องเที่ยวและการค้า ผ่านระบบ VR/AR 5%

ควำมสำมำรถใน

กำรต่อรอง

กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ (กำรสร้ำง 

Network ใหม่)

35%

ตกเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจ 20%

ไทยเป็นแหล่งผลิตหลักอาหารโลก 10%

พรรคเล็กกลายเป็นใหญ่ 10%

ไทยจะเป็นประเทศมหาอ�านาจด้านอาหารโลก 10%

ศูนย์กลาง Logistic / Logistic Supply Chain 

ของเอเชีย

10%

เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 5%
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Driving Forces Future Event ร้อยละ

มิติกำรเมือง

กำรใช้อ�ำนำจ

เพื่อ 

ผลประโยชน์

ร่วมกัน

มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงโดยประชำชน 

เป็นศูนย์กลำง

35%

การเจรจาผลประโยชน์ร่วมกันอย่างลงตัว 20%

ASEAN ร�า่รวย/Second World/หลุดจาก Middle 

income Trap

15%

การสร้างระบบสกุลเงินร่วม 10%

ก�าหนดทิศทางทางการเมือง 5%

พรรคการเมืองมีเพียงพรรคเดียว 5%

ไทยเป็นส่วนหนึ่งของ  EU, BRICS 5%

สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตาม SDGs 5%

มิติเศรษฐกิจ

กำรคอร์รัปชัน 

เชิงนโยบำย

เกิดควำมเหลื่อมล�้ำและช่องว่ำงระหว่ำงชนชั้น 25%

สร้างความอ่อนแอให้กับประเทศ 10%

ความน่าเชื่อถือของประเทศลดลง 10%

เกิดหนี้มหาศาล 10%

ประชาชนลุกฮือ/ ต่อต้านรัฐบาล 10%

การปฏิวัติโดยประชาชน 10%

ความเช่ือถือของไทยต่อต่างประเทศลดลง/ Fail State 10%

เกิดสงครามกลางเมือง 5%

โกงทั้งระบบ Global Corruption 5%

Block Chain และ AI ในการตรวจสอบการคอร์รัปชัน 5%
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โดยการวาดภาพอนาคตจะใช้คู่ความสัมพันธ์ของ Future Events ที่  

“อยูค่นละมติิ” และ “ไม่สมัพนัธ์กนัอย่ำงสิน้เชิง” ซึง่การเลือกคูค่วามสัมพันธ์ของ

เหตุการณ์กระท�าโดยใช้หลัก PDCR  คือ 1) มีความเป็นไปได้ น่าเชื่อถือ (Plausible) 

2) มีความผิดแผก แตกต่าง (Divergent) 3) มีความท้าทาย (Challenge) และ  

4) มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน (Related) แสดงผลการเลอืก Future Events 

ในแต่ละมิต ิซึง่มีรายละเอยีดดงัตารางต่อไปน้ี 

สรุป จากกระบวนการพิจารณาหา Future Events ที่มีคะแนน (Vote) 

สูงสุด 2 อันดับแรก ในแต่ละมิติต่าง ๆ ของ STEEP ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติสิงัคม ได้แก่ 1) เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไปท�าให้มกีารเปลีย่นแปลงของอาวธุ

ยุทโธปกรณ์ และ 2) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบุคลากรของกองทัพ 

 มิติเทคโนโลยี ได้แก่ 1) การเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และ 2) การส่ือสาร 

ที่สามารถสื่อสารได้ทุกจุดบนโลก   

 มิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่  1) การเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของระบบนิเวศ 

และ 2) การแย่งชงิปัจจยัในการด�ารงชวีติ เช่น พืน้ทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีท่�ากนิ และน�า้ดืม่ 

 มติเิศรษฐกจิ ได้แก่ 1) การพ่ึงพาตนเอง และ 2) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ

การค้า (การสร้าง Network ใหม่) 

 มติิทำงกำรเมอืง ได้แก่ 1) การเปลีย่นแปลงโครงสร้างโดยประชาชนเป็น

ศนูย์กลาง และ 2) ความเหลือ่มล�า้และช่องว่างระหว่างชนชั้น 

จากนั้นผู ้เข้าร่วมการประชุมจะท�าการหาแกนส�าหรับสร้างภาพอนาคต  

เพือ่ใช้ในการสร้างภาพอนาคต โดยการน�าภาพเหตุการณ์ในอนาคตท่ีได้จากแรงผลกั 

(Driving Forces) ทีม่ค่ีา HU&HI สงูสดุ 2 อนัดบัแรกในแต่ละมติต่ิาง ๆ มาเขยีนตดักนั

บนตารางแนวตัง้และแนวนอน บนแกน X และแกน Y โดยแรงผลกั (Driving Forces)  

ที่น�ามาตัดกันจะต้องมาจากมิติที่ต่างกัน โดยความสัมพันธ์สามารถวิเคราะห ์
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ได้ 4 แบบ ดังนี้ 1) จุดตัดที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน (No Correlation: N/C) 

2) จุดตัดที่มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก (+) 3) จุดตัดที่มีความสัมพันธ์กันเชิงลบ (-) 

และ 4) จดุตดัทีม่คีวามสมัพนัธ์ไม่แน่นอน (?) โดยจะพิจารณาจากการให้ความส�าคญั

กับจุดตัดท่ีแสดงถึงความไม่สัมพันธ์ระหว่างกัน (No Correlation: N/C) ของ

เหตุการณ์ (Events) โดยการสร้างความสัมพันธ์ในตาราง U ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงที่ 7 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง (Future Events) แต่ละตัวในตำรำง U
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Social เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปท าให้มีการเปลี่ยนแปลงของ
อาวุธยุทโธปกรณ์ + + ?? ?? ?? ?? + ?? N/C1

บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบุคลากรของกองทัพ + + ?? ?? ?? ?? + ??

Technology การแข่งขันด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ + + + - + + -

การพัฒนาและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดาวเทียม

การสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้ทุกจุดบนโลก ?? ?? N/C2 + + -

Environment การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดุลยภาพของระบบนิเวศสมบูรณ์ขึ้น
?? N/C3 ?? ?? ??

Climate change แย่งชิงปัจจัยในการด ารงชีวิต เช่น พืน้ที่อยู่อาศัย/
พื้นที่ท ากิน/น้ าดื่ม ?? - - -

Economic ความสามารถทางการแข่งขัน ไม่สามารถพึ่งพาตนเอง ?? ?? -

ความสามารถในการต่อรอง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการค้า (การสร้าง 
Network ใหม่) ?? -

Politics การใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ??

การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เกิดความเหลื่อมล้ าและช่องว่างระหว่างชนชัน้

N/C No Correlation ?? Unclear Correlation

- Negative Correlation + Positive Correlation

สรปุ จากตารางสรปุความสมัพนัธ์ Future Events ได้จดุตัดของ Future Events 

ทีม่คีวามสมัพนัธ์เป็นแบบ จดุตดัท่ีไม่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกัน” (No Correlation: N/C) 

จ�านวน 3 คู ่ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
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คู่ที่ 1 N/C1 = U1XU10  เทคโนโลยท่ีีเปลีย่นไปท�าให้มกีารเปลีย่นแปลงของ

อาวธุยทุโธปกรณ์ X ความเหลือ่มล�า้และช่องว่างระหว่างชนชัน้

คู่ที่ 2 N/C2 = U4XU7 การส่ือสารทีส่ามารถส่ือสารได้ทกุจุดบนโลก X  

การพึง่พาตนเอง

คูท่ี ่3 N/C3 = U5XU7 ดลุยภาพของระบบนเิวศสมบรูณ์ X การพึง่พาตนเอง 

 Future Events ที่ถูกน�ามาสร้างเป็นแกนและเขียนบรรยายเป็น  

“ภาพอนาคตของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040” เพือ่ใช้เป็นบรบิทประกอบการก�าหนด

รปูแบบการศกึษาของกองทพัให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและรองรับ

เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเกียรติภูมิของกองทัพ

และความมัน่คงของประเทศ โดย Future Events ทีไ่ด้รบัการพจิารณาเลอืกเป็นแกน 

ในการวาดภาพอนาคต ได้แก่ N/C3 = U5XU7 ดุลยภำพของระบบนิเวศ 

สมบรูณ์ ในมติส่ิิงแวดล้อม และ กำรพึง่พำตนเอง ในมติิเศรษฐกิจ ดังภาพ ซ่ึงจะน�า

ไปสูก่ารวาดภาพอนาคตทางยทุธศาสตร์ของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040 ในส่วนที ่4 ต่อไป

N/C3: ดุลยภำพของระบบนิเวศสมบูรณ์ X กำรพึ่งพำตนเอง 
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ส่วนที่ 4

ภำพอนำคต (Scenarios) และประเด็นยุทธศำสตร์

ต่อกำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040
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ส่วนที่ 4

ภำพอนำคต (Scenarios) และประเด็นยุทธศำสตร์ต่อ 

กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040

จากการด�าเนินการตามกระบวนการวาดภาพอนาคต (Foresight Framework) 

ผู ้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 4 กลุ ่ม ได้ร ่วมกันพิจารณาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 

ในอนาคต จากคู่ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และน�ามาวาดภาพอนาคต แบ่งการ 

น�าเสนอออกเป็น 2 ส่วน คอื ภาพอนาคต (Scenarios) ของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040 

และประเด็นยุทธศาสตร์ต่อการศึกษาของกองทัพในปี ค.ศ. 2040 ซึ่งแบ่ง 

การวาดภาพอนาคตเป็น 4 ภาพ โดยมีรายละเอียดของภาพอนาคตและประเด็น

ยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ของแต่ละภาพอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพ

ต่อไปนี้

“กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”

Driving forces
X = ดุลยภาพของระบบนิเวศสมบรูณ์
Y = การพึ่งพาตนเอง

Prosperiest

Collapse 

Dooms Day Green Day

ฝันว่าปลอดภัย / Hopefully Safe

การพึ่งพาตนเองดุลยภาพของระบบนิเวศสมบรูณ์

แม่นาคจ๋า /Fearful

รวยดี เขียวขจ ี/ Happy Thailand

ยักษ์เขียวหน้าเหีย่ว / The Wrinkled Hulk

ประเทศเติบโตในเชิงสถาปตัยกรรม 
บ้านเมืองเติบโตขยายใหญ่ มีความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ แต่ติดลบในด้านสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทยขาดดุลยภาพของระบบนิเวศ
ที่สมบูรณ์ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่เศรษฐกิจดี 
สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

ประเทศไทยมีระบบนิเวศสมบูรณ์ อากาศดี 
สิ่งแวดล้อมดีไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
น าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

ฉากทัศน์ที่ 1ฉากทัศน์ที่ 2

ฉากทัศน์ที่ 3 ฉากทัศน์ที่ 4

ภำพที่ 5 แสดงภำพอนำคตของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21”58

4.1 ภำพอนำคตของประเทศไทยในปี ค.ศ.2040 

  จากการตัดกันของ Future Events ที่ถูกน�ามาตั้งเป็นแกน X,Y 

ของการวาดภาพอนาคต ได้ภาพอนาคตทีเ่ป็นการตดักนัของดลุยภาพของ

ระบบนิเวศสมบูรณ์กับการพึ่งพาตนเอง เกิดเป็นภาพอนาคต 4 ภาพ  

ที่มีรายละเอียดดังนี้

 4.1.1 ฉำกทัศน์ที่ 1 “รวยดีเขียวขจี (Happy Thailand)” 

  โดยฉากทัศน์ที่ 1 สามารถอธิบายภาพ ได้ดังนี้ ประเทศไทยอยู่ในสภาวะ

ที่เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกคนได้รับการศึกษา 

ที่เหมาะสม และเน้นในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อทุกคนอยู่ดี กินดี จะท�าให้

ประชาชนมีความรักสามัคคี ปรองดอง ไม่มีความขัดแย้ง ประชาชนส่วนใหญ่จะ

ตระหนกัถงึการใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั รวมถงึเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม รัฐบาลส่งเสริม

ให้ประชาชนภายในประเทศผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อ 

ความต้องการของประชาชน โดยในด้ำนสิง่แวดล้อม ประชาชนจะถกูปลกูฝังให้มคีวามรกั  

และหวงแหนสิ่งแวดล้อม น�าไปสู่การลงทุนในการท�างานวิจัย และพัฒนาที่ส่งผล 

ให้ทรพัยากรของประเทศมคีวามอดุมสมบรูณ์ นอกจากนัน้ รฐับาลยงัมขีีดความสามารถ 

และความพร ้อมในการรองรับการแก ้ป ัญหาที่ เกิดจากภัยพิบัติต ่ าง ๆ  

เพือ่ไม่ให้กระทบกบัประชาชน ส�าหรับด้ำนเศรษฐกิจนัน้ ประเทศจะมภีมิูคุ้มกนัทางด้าน

เศรษฐกจิ เนือ่งจากเศรษฐกจิของประเทศมคีวามเข้มแขง็ ประชาชนได้รบัการศึกษา

ที่ดี และต่างประเทศต้องการเข้ามาลงทุน รวมถึงการคอร์รัปชันภายในประเทศ 

มจี�านวนน้อย ส�าหรบัด้ำนกำรเมอืงระหว่างประเทศ เนือ่งจากประเทศมคีวามเข้มแขง็

ทางด้านเศรษฐกิจ และความสมบูรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม จะท�าให้นานาชาต ิ

ต่างให้การยอมรับ รวมถึงเข้ามาศึกษา ดูงานเป็นจ�านวนมาก ในขณะเดียวกัน 

การเมืองภายในประเทศจะมีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายต่าง ๆ มีความต่อเน่ือง 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส�าหรบัประชาชน จะมคีวามรกัและหวงแหนในแผ่นดินเกดิ  
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และพยายามจะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ประเทศ ส�าหรับด้ำนกำรทหำร กองทัพ 

จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ขณะเดียวกัน กองทัพจะมีความพร้อม 

ในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคโนโลยีด้านอวกาศ 

นอกจากนั้นกองทัพยังตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม และกองทัพจะมีความพร้อม 

ในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาประเทศอีกด้วย

 4.1.2 ฉำกทัศน์ที่ 2 “ฝันว่ำปลอดภัย (Hopefully Safe)”

  โดยฉากทัศน์ที่  2 สามารถอธิบายภาพ ได้ดังน้ี ประเทศเติบโต 
ในเชิงสถาปัตยกรรม บ้านเมอืงเติบโตขยายใหญ่ มคีวามมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ แต่ติดลบ
ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้ำนเศรษฐกิจมีการเกิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มรูปแบบ  
มกีารแข่งขนัทางเศรษฐกิจทีส่งูมาก มกีารเกิดงานในลกัษณะใหม่ ๆ ก่อให้เกดิ Useless 
Citizen เนื่องจากทักษะงานแบบเดิมไม่สามารถใช้ได้ ด้ำนส่ิงแวดล้อม มีการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างไม่สมดุล ท�าให้ทรพัยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม ส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีบางส่วนของประเทศกลายเป็นทะเลทราย ในขณะที่ 
พื้นที่บางส่วนถูกน�้าท่วม อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น มนุษย์และสัตว์ ไม่สามารถ 
อยู่ในที่โล่งแจ้งได้ ต้องอยู่ในอาคารที่เป็นพื้นที่ปิด ระบบนิเวศได้รับผลกระทบ 
อย่างรนุแรง ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เกดิมลภาวะมากอนัเนือ่งจากปัญหาขยะ  
น�้าเสีย และอากาศเสีย ด้ำนสังคม เกิดความเหลื่อมล�้าทั้งทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนชั้นล่างไม่สามารถเลือกพักอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี 
ทีป่ลอดภัยได้ ท�าให้คณุภาพชีวติแย่ลง ผูค้นสนใจสขุภาพในด้านการออกก�าลงักายลดลง 
เกดิการแย่งชงิทรพัยากรธรรมชาต ิ เกิดโรคระบาดใหม่ทีย่ากต่อการควบคมุและรกัษา 
และอายุเฉลี่ยของคนสั้นลง ด้ำนเทคโนโลยี ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก
เทคโนโลยี มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ีคน เปล่ียนอุตสาหกรรมในอนาคต  
ใช้หุ่นยนต์ ใช้รถไฟฟ้า มีการผลิตอาหารด้วยเทคโนโลยีแบบ Bio Technology 
นอกจากน้ี มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบบสุดขั้ว ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
ด้ำนกำรเมอืง เกดิการเรยีกร้องในการแก้ไขปัญหาทรพัยากรทีเ่ปลีย่นแปลง รฐับาลไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ มีการแบ่งขั้วทางการเมือง 
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มากขึ้น โดยใช้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไข อาจส่งผลถึงการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการปกครอง เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 4.1.3 ฉำกทัศน์ที่ 3 “แม่นำคจ๋ำ (Fearful) ”

  โดยฉากทศัน์ที ่3 สามารถอธบิายภาพ ได้ดงันี ้ประเทศไทยขำดดุลยภำพ

ของระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และไม่สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ประเทศอยู ่ใน 

สถานการณ์ทีข่าดดลุยภาพของระบบนเิวศท่ีสมบูรณ์ และไม่สามารถพึง่พาตนเองได้นัน้

จะท�าให้เกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากร เช่น สงครามแย่งน�้า สงครามการเมือง  

และสงครามเชื้อโรค ส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีอัตราความยากจนเพ่ิมสูงขึ้น 

ก่อให้เกดิปัญหาอาชญากรรมทัว่ประเทศ โดยทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐไม่สามารถควบคมุและ

บังคับใช้กฎหมายได้ เกิดการก�าหนดคุณค่าใหม่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยการอยู่รอด 

ซึง่กระทบต่อการด�าเนนิชีวติของคนก่อให้เกดิการย้ายถิน่ฐานออกนอกประเทศไทย

ส่งผลให้มีจ�านวนประชากรไทยมีจ�านวนลดลง จนกระทั่งคงเหลือประชากรภายใน

ประเทศไม่ถงึร้อยละ 10 จากสภาวะสงครามทีเ่กดิขึน้จากการแย่งชงิทรัพยากรท�าให้

มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อท�าลายกันและกัน รวมถึงภาวะการขาดแคลนน�้านั้น 

อาจท�าให้ประเทศมีการลากน�้าแข็งจากข้ัวโลกใต้มาใช้เพื่อบรรเทาสภาวะการณ์

ขาดแคลนน�า้ ผลจากการแย่งชงิทรพัยากรท�าให้แม่น�า้โขงแห้ง ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ

โดยรวม รวมถงึระบบการผลติพลงังานล้มเหลวจากความไม่สมบรูณ์ของระบบนเิวศ 

ท�าให้เกิดการสูญพันธุ ์ของสิ่งมีชีวิต และวิกฤติความหลากหลายทางชีวภาพ  

(Biodiversity Crisis) เหล่านีส่้งผลให้ประเทศไทยต้องเผชญิกบัภัยธรรมชาติขนาดใหญ่

อยูเ่สมอ (สนึาม/ิแผ่นดนิไหวท�าให้สิง่ก่อสร้างพงั/ภเูขาไฟระเบดิ) และน�า้ทะเลหนุน

สูงท่วมกว่า 2 เมตร 50% ของกรุงเทพและปริมณฑลน�้าท่วม ด้วยสภาพพ้ืนฐาน 

ของประเทศ ด้ำนส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ย�่าแย่และจ�ากัดท�าให้การก�าหนด 

ค่าเงนิต้องก�าหนดจากทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการด�ารงชวีติ อกีท้ังกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ลดลงอย่างมากประเทศขาดรายได้ ส่งผลให้เกดิวกิฤตทิำงเศรษฐกจิในประเทศ และ

อัตราเงินเฟ้อทีส่งูมาก เนือ่งจากความต้องการในการเอาตวัรอดในสงัคมทีม่กีารแย่งชงิ
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ทรพัยากรทีส่งู ท�าให้ประชาชนไม่สนใจกฎหมายเกดิสภาพของอนาธปิไตย (Anarchy) 

สนใจในความอยู่รอดของตนเป็นหลัก จึงมีการรวมกลุ่มจนกลายเป็นกองโจร 

เพือ่แย่งชงิทรัพยากร มกีารย้ายเมอืงหลวงไปยงัเมอืงอืน่ ๆ  ทีพ่อหลงเหลอืทรพัยากร 

ท�าให้การเมืองเปลีย่นแปลงไปเป็นรปูแบบพึง่พงิกบัต่างประเทศ หรอืชาตมิหาอ�านาจ 

จงึเป็นอาณานคิมของประเทศมหาอ�านาจ ส่งผลให้เกดิข้อพพิาทกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

จนกระทั่งประเทศไทยกลายเป็นรัฐล้มเหลว (Failed state) ในที่สุด

 4.1.4 ฉำกทัศน์ที่ 4 “ยักษ์เขียวหน้ำเหี่ยว (The Wrinkled Hulk)”

  โดยฉากทัศน์ที่ 4 สามารถอธิบายภาพ ได้ดังนี้ ประเทศไทยจะมีระบบ

นิเวศสมบูรณ์ อำกำศดี น�้ำใส สภำพแวดล้อมดี ปลูกอะไรก็ขึ้น มลพิษเป็นศูนย์  

ป่าไม้อดุมสมบรูณ์ รถยนต์ใช้พลงังานสะอาด เป็นสังคมพลังงานทดแทน การเมืองเป็น 

Green Governance กองทพัมส่ีวนในการรกัษาสภาพแวดล้อม ประชาชนมทีศันคติ

ต่อสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมดีแต่ไม่มีความยั่งยืน ด�ารงวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิม 

มผีลผลติทางการเกษตรมคีวามอดุมสมบรูณ์ ระบบชลประทานสมบรูณ์สู่ทุกหมูบ้่าน 

มนุษย์กลับไปสู่ธรรมชาติ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายหลักของประเทศ สังคม 

มี Happiness index สูงขึ้น แต่ไม่สามารถพัฒนาการเกษตรขั้นสูง ประเทศไทย 

ไม่สามารถพึง่พาตนเองได้ มีพลงังานสะอาดใช้แต่ต้องจัดหา/น�าเข้าเทคโนโลยีการผลิต

จากต่างประเทศ ความน่าเชื่อถือของไทยในต่างประเทศลดลง ขาดอ�านาจต่อรอง

ระหว่างประเทศ องค์การการเงินระหว่างประเทศพยายามแทรกแซงกิจการภายใน

ประเทศ ภาคเศรษฐกิจ คนไทยขาด New Skills ทางเทคโนโลยี ไม่มีนวัตกรรม

ทางการค้า โรงงานอตุสาหกรรมปิดตวั ภาคสงัคม เกดิภาวะหนีส้นิของภาคครวัเรอืน

และภาพรวมของประเทศเพิม่ขึน้ ความเจรญิทางเศรษฐกจิแต่ละพ้ืนทีม่คีวามแตกต่าง

กันมาก เกิดความเหลื่อมล�้าทางสังคม (รวยกระจุกจนกระจาย) อาชญากรรมเยอะ/

ธุ ร กิจสี เทาเพิ่ มขึ้ น  การแสวงหาประโยชน ์จากการมีชนชั้ นทางสั งคม  

(ผูม้อิีทธพิล) เกิดจลาจลสงครามกลางเมอืง ภมูภิาคต่าง  ๆของไทยมคีวามเป็นเมอืงมากข้ึน 

(Urbanization) และเกิดการอพยพย้ายถ่ินฐานกลับภูมิล�าเนาเพื่อท�าเกษตร 
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พอเพยีง ภาคความมัน่คง กองทพัต้องพึง่พาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ การคอร์รปัชนั

เพิ่มขึ้น/การจัดหาจัดซื้อเทคโนโลยี ขีดความสามารถของกองทัพมีจ�ากัด แนวทาง

พฒันากองทพัไปสูก่องทพั 5.0 Robotic ล้มเหลว หน่วยงานภาครฐัด้านสาธารณสขุ

ล้มเหลวในการเตรียม/แก้ปัญหา Pandemic ในระดับภูมิภาค กลไกอาเซียน 

ไม่สามารถสร้างความร่วมมอื ในการพฒันาเทคโนโลยร่ีวมกนัได้ ประเทศไทยมสีภาพ

เป็นรัฐล้มเหลว

 จากฉากทัศน์ทั้ง 4 ฉากทัศน์น�าไปใช้ในการวิเคราะห์หาประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic Options) ท่ีเหมาะสมในแต่ละฉากทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในข้อ 4.2 

4.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ต่อกำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040

  การจัดท�า (Strategic Options) เพ่ือค้นหาประเด็นยุทธศาสตร์  

จากกระบวนการวาดภาพอนาคตทัง้ 4 ภาพ ผูเ้ข้าร่วมการประชมุได้ร่วมกนัพิจารณา

ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Options) เพือ่ตอบภาพทีต้่องการจะเป็นในอนาคต 

ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงที่ 8 ประเด็นยุทธศำสตร์ของฉำกทัศน์ที่ 1

ฉำกทัศน์ที่ 1 “รวยดีเขียวขจี (Happy Thailand)”

Selected  

Strategic Options 

ประเด็นยุทธศำสตร์ต่อ 

“กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”

ประเทศสีเขียว 20 ปี: ประเทศสีเขียว : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกินกว่ำ 

ร้อยละ 10

•	 มีการฝึกและการศึกษาที่ปราศจากมลพิษและใช้พลังงานสะอาด

•	 มีหลักสูตรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

•	 เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมทางทหารที่สะอาด

10 ปี:  ประเทศสีเหลือง : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกินกว่ำ 

ร้อยละ 50

•	 มีการฝึกและการศึกษาที่ปราศจากมลพิษ และใช้พลังงานสะอาด

•	 มีหลักสูตรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

•	 เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมทางทหารที่สะอาด

5 ปี: ประเทศสีน�้ำเงิน

•	 การเปลี่ยนรูปแบบการฝึกและการศึกษาให้ลดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม

•	 การศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเทศสีขำว 20 ปี: คงสภำพประเทศสีขำว: ทหำรสีขำว 

•	 มีการด�าเนินงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้

•	 มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล

10 ปี: รักษำประเทศสีขำว: รักษำสภำพทหำรสีขำว

•	 มีการด�าเนินงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้

•	 มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล

5 ปี: สร้ำงประเทศสีขำว: ทหำรสีขำว 100%

•	 มีการด�าเนินงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้

•	 หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล
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ตำรำงที่ 9 ประเด็นยุทธศำสตร์ของฉำกทัศน์ที่ 2 

ฉำกทัศน์ที่ 2 “ฝันว่ำปลอดภัย (Hopefully Safe)”

Selected  

Strategic Options 

ประเด็นยุทธศำสตร์ต่อ 

“กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”

รัฐบำลมี

เสถียรภำพ  

ปรำศจำกคอร์รัปชัน

20 ปี : 

•	 มีการสอนหลักธรรมาภิบาลและมีจิตส�านึกเรื่องคอร์รัปชัน 

ในกองทัพ 

กำรหมุนเวียน

กำรใช้พลังงำน

ในประเทศที่

ปรำศจำกมลพิษ

20 ปี : 

•	 จัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรพื้นฐานในทุกระดับ

ของกองทัพ รวมถึงต่อยอดโครงการทหารพันธุ์ดี 

กำรใช้ทรัพยำกร

อย่ำงสมดุล

20 ปี : 

•	 ให้ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัด 

ให้มีชมรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง

ลด Manmade 

Error  

ที่มีผลกระทบ

ต่อกำรเกิดภัย

ธรรมชำติ

20 ปี : 

•	 จัดให้มีการเรียนการสอนในเร่ือง Big Data Analytic  

ในทุกระดับของกองทัพ
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ตำรำงที่ 10 ประเด็นยุทธศำสตร์ของฉำกทัศน์ที่ 3 

ฉำกทัศน์ที่ 3 “แม่นำคจ๋ำ (Fearful) ”

Selected Strategic 

Options 

ประเด็นยุทธศำสตร์ต่อ 

“กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”

Bio-Diversity City 20 ปี:  กองทัพมีความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

Sustainable and Green Armed forces        

10 ปี: กองทัพศึกษาใช้พลังงานทางเลือก และจัดท�าโครงสร้าง

อัตราและบรรจุเกี่ยวกับหน่วยงานด้านพลังงานทางเลือก/ 

กรมพลังงานทางเลือกของกองทัพ

5 ปี:    1. กองทัพศึกษาการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธชีวภพ

          2. บรรจุแผน SDG ในยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม

Smart Capital 

City

20 ปี:   Smart forces  

10 ปี:  1. Full Network Centric (4D)

          2. Digital Transformation

5 ปี:    1. Digital Soldier

          2. People Transformation

          3. Dialog Deep listening
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ฉำกทัศน์ที่ 3 “แม่นำคจ๋ำ (Fearful) ”

Selected Strategic 

Options 

ประเด็นยุทธศำสตร์ต่อ 

“กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”

กองทัพสำมำรถ

พัฒนำและผลิตอำวุธ

ยุทโธปกรณ์ได้ 50% 

ด้วย Defence 

Industry และ 

ควำมร่วมมือกับ

บริษัทอุตสำหกรรม

ต่ำงประเทศ

20 ปี: Leader Defence industry in ASEAN กองทัพกลาย

เป็นผู้น�าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอาเซียน

10 ปี: Inventor กองทัพเป็นผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย

5 ปี: Innovator กองทัพเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาและผลิตอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรม 

ต่างประเทศ

สังคมปกครอง 

โดยธรรม

20 ปี: High Responsibility Leader ผู้น�าที่มีความรับผิดชอบสูง

10 ปี: Systematic Thinking การคิดอย่างเป็นระบบ

5 ปี:  Shared Value and Role Model การมีวัฒนธรรมองค์กร 

หรือ ค่านิยมร่วม ซึ่งเป็นกฎกติกาให้ทุกคนยึดถือในการ

ปฏิบัติร่วมกัน และการเป็นแบบอย่างที่ดี
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ตำรำงที่ 11 ประเด็นยุทธศำสตร์ของฉำกทัศน์ที่ 4

ฉำกทัศน์ที่ 4 “ยักษ์เขียวหน้ำเหี่ยว (The Wrinkled Hulk)”

Selected Strategic 

Options 

ประเด็นยุทธศำสตร์ต่อ 

“กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”

Global Happy 

Destination  

เป็นประเทศที่คนอยำกมำ

อำศัยอยู่

20 ปี: ก�ำลังพลของกองทัพมีวิธีคิดและค่ำนิยมท่ีเหมำะสม

กับกำรเป็น Global Happy Destination 100% 

มีแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมเติมหลักสูตรการศึกษา 

ดังต่อไปนี้

       1. สร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม/ 

            ความเชื่อ/วัฒนธรรม/ศาสนา

       2. ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม/จริยธรรม/ Good Governance 

จิตอาสา

        3.  ระบอบประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับบริบท เช่น  

การท�าประชาพิิจารณ์

       4. วิชา Foresight 

       5. วิชา Deliberate Dialogue

       6. วิชามนุษย์กับสังคม/สิ่งแวดล้อม.

       7.  Multi - languages

       8.  โคกหนองนา Model

       9. Sufficiency Economy (ตามแนว ร.9)

       10. กิจกรรมฝึกปฏิบัติประกอบหลักสูตร ที่ส่งเสริม

ค่านิยม
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ฉำกทัศน์ที่ 4 “ยักษ์เขียวหน้ำเหี่ยว (The Wrinkled Hulk)”

Selected Strategic 

Options 

ประเด็นยุทธศำสตร์ต่อ 

“กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”

Global Happy 

Destination  

เป็นประเทศที่คนอยำกมำ

อำศัยอยู่

10 ปี: ก�ำลังพลของกองทัพมีวิธีคิดและค่ำนิยมท่ีเหมำะสม

กับกำรเป็น Global Happy Destination 50 %

มีแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมเติมหลักสูตรการศึกษา 

ดังต่อไปนี้

        1. สร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม/  

ความเชื่อ/วัฒนธรรม/ศาสนา

2. ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม/จริยธรรม/ Good Governance/ 

จิตอาสา

3. ระบอบประชาธิปไตยท่ีสอดคล้องกับบริบท เช่น 

การท�าประชาพิจารณ์

4. วิชา Foresight 

5. วิชา Deliberate Dialogue

6. วิชามนุษย์กับสังคม/สิ่งแวดล้อม.

7.  Multi – languages

8. โคกหนองนา Model

9. Sufficiency Economy (ตามแนว ร.9)

10. กิจกรรมฝึกปฏิบัติประกอบหลักสูตร ที่ส่งเสริม

ค่านิยม
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ฉำกทัศน์ที่ 4 “ยักษ์เขียวหน้ำเหี่ยว (The Wrinkled Hulk)”

Selected Strategic 

Options 

ประเด็นยุทธศำสตร์ต่อ 

“กำรศึกษำของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040”

Global Happy 

Destination  

เป็นประเทศที่คนอยำกมำ

อำศัยอยู่

5 ปี: ร้อยละของก�ำลังพลที่ได้รับกำรฝึกอบรมและ

เข้ำใจเนื้อหำเหล่ำนี้อย่ำงแท้จริง 25 %

มีแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ิมเติมหลักสูตรการศึกษา  

ดังต่อไปนี้

1. สร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคม/

ความเช่ือ/วัฒนธรรม/ศาสนา

2. ปลูกฝังเร่ืองคุณธรรม/จริยธรรม/ Good Gover-

nance /จิตอาสา

3. ระบอบประชาธิปไตยท่ีสอดคล้องกับบริบท เช่น 

การท�าประชาพิจารณ์

4. วิชา Foresight 

5. วิชา Deliberate Dialogue 

6. วิชามนุษย์กับสังคม/สิ่งแวดล้อม.

7.  Multi - languages

8. โคกหนองนา Model

9. Sufficiency Economy (ตามแนว ร.9)

            10. กิจกรรมฝึกปฏิบัติประกอบหลักสูตร ท่ีส่งเสริม

ค่านิยม



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21”70

ผลจากการวเิคราะห์ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Options) เพือ่ตอบภาพ

ที่ต ้องการจะเป็นในอนาคต ผู ้เข้าร่วมการประชุมร่วมกันพิจารณาประเด็น 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ส�าหรับประเทศไทย เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทาง 

ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

  1) ประเทศสีเขียว คือ กองทัพมีหลักสูตรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์

และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ 

  2) ประเทศสีขำว คือ กองทัพมุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนการสอน

มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้  

  3) เมอืงแห่งพลงังำนสะอำด คอื กองทพัแห่งความยัง่ยนื กองทพั

ใช้พลังงานทางเลือก ปราศจากมลพิษ 

  4) เมืองแห่งธรรมชำติ คือ กองทัพมีความยั่งยืน มีระบบนิเวศ 

ที่สมบูรณ์ 

  5) Bio-Diversity City คือ กองทัพมีความยั่งยืน กองทัพ 

ใช้พลังงานทางเลือกและบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

  6) Smart Capital City คอื ประเทศแห่งการเป็นผูน้�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย กองทัพมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  7) รัฐแห่งธรรมำภิบำล คือ กองทัพมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล  

ภาครัฐบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

  8) Global Happy Destination คือ ประเทศที่คนต้องการ

อยากมาอาศัยอยู่ กองทัพมีการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา ก�าลังพลของ 

กองทัพมีวิธีคิดและและค่านิยมที่เหมาะสม

  9) นวตักรรม Country คอื ประเทศแห่งเทคโนโลยแีละการสร้าง

นวัตกรรม กองทัพเป็นผู้ริ่เริมพัฒนาและผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยร่วมมือกับ

บริษัทอุตสาหกรรมต่างประเทศ
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  ล�าดบัต่อมาผูเ้ข้าร่วมการประชุม ร่วมกนัพจิารณาหาคณุสมบติั/ขดีความสามารถ

ของก�าลังพลของกองทัพที่เหมาะสมกับประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 9 ประเด็น  

สามารถก�าหนดคุณสมบัติก�าลังพลของกองทัพไทยท่ีควรจะเป็นในการผลิตทหาร 

ในปี ค.ศ. 2040 หรือ พ.ศ. 2583 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

    1) เป็นทหารของชาติและประชาชน 

    2) มีจิตส�านึกในธรรมาภิบาล 

    3) มคีวามห่วงใยสิง่แวดล้อม ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

    4) มขีดีความสามารถด้านเทคโนโลยดีจิทิลั อวกาศ วิเคราะห์ฐานข้อมลู

ขนาดใหญ่ (Big Data) ไซเบอร์ (Cyber) 

    5) เป็นทหารที่มีทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงสุด Artificial 

Super Intelligence (ASI) 

    6) มีสภาวะผู ้น�าด้านสติปัญญา ด้านความฉลาดทางดิจิทัล  

(Digital Intelligence Quotient: DIQ) ด้านกายภาพ และด้านหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

    7) เป็นทหารที่มีหลักคิดและค่านิยมสู่การเป็นชาติแห่งความสุข 

(Global Happy Destination) 

    8) มีการพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศของไทยให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล  ดังภาพต่อไปนี้



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21”72

แผนภาพที่ 6 แสดงภาพการศึกษาของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040 จะต้องผลิต

นายทหารให้เป็น “Next Generation Forces 2040”
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ส่วนที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21”74
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ส่วนที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากการศกึษาเฉพาะกรณ ี เรือ่ง “การศกึษาของกองทพัไทยในปี ค.ศ. 2040” 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ

 จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าภาพอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วม 

การประชมุทัง้หมด 32 คน ในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารครัง้นี ้มกีารก�าหนดขอบเขต

ปัญหา (Focal Question) คอื การศกึษาของกองทพัในปี ค.ศ. 2040 โดยผูด้�าเนนิการ

อธิบายภาพรวมของกระบวนการวาดภาพอนาคตโดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ 

และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างกว้างขวาง โดยผู้เข้าร่วมการประชุม 

ร่วมพิจารณาเหตุการณ์ (Events) ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยซึ่งการเลือก

เหตุการณ์จะเลือกตามมิติ  STEEP โดยใช ้ข ้อมูลจากแหล่งต ่าง ๆ เช ่น  

หนังสอืพมิพ์ งานวจิยั งานวชิาการ เป็นต้น  และร่วมกันพจิารณาวเิคราะห์หาประเดน็

และแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนแน่นอน (Certainty) และแนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนว่า

จะเกิดขึ้น (Uncertainty) โดยจะเลือกแนวโน้มท่ีมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดข้ึน 

(Uncertainty) แบ่งตามมิติ STEEP และเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมด จะน�ามาหาปัจจัย 

ที่จะเป็นแรงผลัก (Diving Forces) แบ่งตามมิติ STEEP จึงจะท�าการวิเคราะห์และ 

ให้คะแนนโดยการ (Vote) ผ่าน Google Form เพื่อหาแรงผลักที่ให้ค่าคะแนน 

ความไม่แน่นอนสงู (High Uncertainty) และค่าคะแนนผลกระทบสงู (High Impact) 

 จากน้ันจะน�ามาพจิารณาเพือ่หาภาพเหตกุารณ์ในอนาคต (Future Events) 

โดยน�ามาหาความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านตาราง Uncertainty โดยการวาดภาพ

อนาคตจะใช้คู ่ความสัมพันธ์ ที่อยู ่คนละมิติ และไม่มีความสัมพันธ์โดยสิ้นเชิง  

โดยผูเ้ข้าร่วมการประชมุจดัท�าการหาแกนส�าหรบัสร้างภาพอนาคต โดยจะน�าเหตกุารณ์



   เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“ภาพอนาคตของการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21”76

ทีไ่ด้จากแรงผลกั ทีใ่ห้ค่า HU + HI สงูสดุ 2 อนัดบัแรก มาเขยีนตดักนับนตารางแนวต้ัง

และแนวนอน บนแกน X และแกน Y โดยแกนทีไ่ด้จากการพจิารณาเพือ่น�ามาวาดภาพ

อนาคตของประเทศ โดยได้แกนดังต่อไปนี้ คือ ดุลยภาพของระบบนิเวศสมบูรณ์  

ในมิติสิ่งแวดล้อม และการพึ่งพาตนเอง ในมิติเศรษฐกิจ ซึ่งจะน�าไปสู่การวาดภาพ

อนาคตทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040

  โดยฉากทัศน์ที่ได้ประกอบด้วยฉากทัศน์ 4 ฉากทัศน์ ได้แก่ ฉำกทัศน์ที่ 1 

ประเทศอยู ่ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจดี ส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ฉำกทศัน์ท่ี 2 ประเทศเตบิโตในเชงิสถาปัตยกรรม บ้านเมืองเตบิโตขยายใหญ่ มคีวามม่ังคัง่ 

ทางเศรษฐกิจ ฉำกทัศน์ที่ 3 ประเทศไทยขาดดุลยภาพของระบบนิเวศสมบูรณ ์

และไม่สามารพึ่งพาตนเองได้ และฉำกทัศน์ที่ 4 ประเทศไทยมีระบบนิเวศสมบูรณ์ 

อากาศด ีสิง่แวดล้อมด ีแต่ไม่สามารถพึง่พาตนเองได้ จากนัน้ผูเ้ข้าร่วมประชมุจงึน�าไปสู่

กระบวนการวเิคราะห์ทางเลอืกยทุธศาสตร์ สรปุได้ 9 ประเดน็ ดงันี ้ 1) ประเทศสเีขยีว 

2) ประเทศสีขาว 3) เมืองแห่งพลังงานสะอาด 4) เมืองแห่งธรรมชาติ  

5) Bio-Diversity City 6) Smart Capital City 7) รัฐแห่งธรรมาภิบาล 8) Global 

Happy Destination  และ 9) นวตักรรม Country และจากการวเิคราะห์หาประเดน็

ยุทธศาสตร์ที่ได้ 9 ประเด็นที่กล่าวมา ผู ้เข้าร่วมการประชุมร่วมกันพิจารณา 

หาคุณสมบตั/ิขดีความสามารถของก�าลงัพลของกองทพัทีเ่หมาะสมและสามารถก�าหนด

คณุสมบตัขิองก�าลงัพลทีค่วรจะเป็นในปี ค.ศ. 2040 หรอื พ.ศ. 2583 โดยมคีณุลกัษณะ

ดงันี ้1) เป็นทหารของชาตแิละประชาชน 2) มจีติส�านกึในธรรมาภบิาล 3) มคีวามห่วงใย

สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) มีขีดความสามารถ 

ด้านเทคโนโลยดีจิทิลั อวกาศ วเิคราะห์ฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ไซเบอร์ (Cyber) 

5) เป็นทหารทีม่ทีกัษะด้านปัญญาประดษิฐ์ระดบัสงูสดุ Artificial Super Intelligence 

(ASI) 6) มีสภาวะผู ้น�าด้านสติปัญญา ด้านความฉลาดทางดิจิทัล (Digital 

Intelligence Quotient: DIQ) ด้านกายภาพ และด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ  

7) เป็นทหารทีม่หีลกัคิดและค่านยิมสูก่ารเป็นชาตแิห่งความสขุ (Global Happy Destination) 
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และ 8) มกีารพัฒนานวตักรรมและสนบัสนนุการพัฒนาอตุสาหกรรมป้องกันประเทศ

ของไทยให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากภาพอนาคตของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2040 สามารถน�ามาก�าหนด

เป็นทางเลือกยุทธศาสตร์ส�าหรับการศึกษาของกองทัพไทยในปี ค.ศ. 2040 ได้คือ 

“Next Generation Forces 2040” ซึ่งการที่จะบรรลุยุทธศาสตร์นี้ได้ กองทัพ

ควรด�าเนินการดังนี้

  1) กองทัพควรสนับสนุนส่งเสริมให้ก�าลังพลได้รับการศึกษา 

ในรปูแบบทีห่ลากหลาย เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพและสามารถน�าไปพฒันาขดีความสามารถ

ของตวัเองในด้านต่าง ๆ  ท้ังด้านการจดัการศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง

ศึกษาธิการ การจัดการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพ รวมทั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

การส่งเสริมและพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองการเป็นก�าลังพลในศตวรรษที่ 21

  2) กองทพัควรสร้างระบบนเิวศทีส่นบัสนุนการศกึษาของกองทพั 

(Military Education Ecosystem) การจัดสิ่งแวดล้อม อ�านวยความสะดวกเอื้อต่อ

การเรียนรู ้ กองทพัควรสร้าง Platform ทีเ่ป็นแหล่งความรูข้นาดใหญ่ สามารถเข้าถึง 

ได้ง่ายโดยผ่าน Platform ต่าง ๆ โดยผ่าน Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

ช่วยในการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของก�าลังพล

  3) กองทัพควรเสรมิสร้างความไว้เน้ือเชือ่ใจและการมวีสิยัทศัน์ร่วมกนั 

(Trust-Inclusive-Shared Vision) ระหว่างกองทพักบัประชาชน ผ่านเวทกีารระดมสมอง

หรือกิจกรรมที่ท�าให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน 

และศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพ 

  4) กองทัพควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ก�าลงัพลในกองทพัมีจติส�านกึ

ในเร่ืองคณุธรรม ศลีธรรม จรยิธรรม รวมทัง้มจิีตส�านึกในธรรมาภิบาล ความรักชาติ

ศาสนา การเป็นจติอาสา ส่งเสริมกจิกรรมทีเ่สริมสร้างความเสียสละต่อส่วนรวม 

  5) กองทพัควรส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ก�าลงัพลตระหนกัถงึความจ�าเป็น
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ของสิ่งแวดล้อม ที่นับวันจะมีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่มากขึ้นเรื่อย ๆ  

รวมทั้งส่งเสริมให้ก�าลังพลยึดมั่นในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    6) กองทพัควรพฒันาขดีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อวกาศ 

วิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และไซเบอร์ (Cyber) รวมถึงการมี

จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

    7) กองทพัควรปลกูฝังและส่งเสริมให้ก�าลังพลทีม่ทัีกษะด้านปัญญา

ประดษิฐ์ระดบัสงูสดุ Artificial Super Intelligence (ASI) เพือ่รองรบักบับรบิทของ

สังคมที่เกิดขึ้นในอนาคต

      8) กองทัพควรพัฒนาและสนับสนุนให้ก�าลังพลมีภาวะผู ้น�า 

ด้านสติปัญญา ด้านความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence Quotient: DIQ)  

ด้านกายภาพ และด้านหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างภาวะผู้น�าด้านความมั่นคง

ให้สอดรับกับบริบทในศตวรรษที่ 21 

  9) กองทัพควรมุ่งเน้นและปลูกฝังการเป็นทหารที่มีหลักคิดและ 

ค่านิยมสูก่ารเป็นชาตแิห่งความสขุ (Global Happy Destination) เพือ่ให้สอดคล้อง

กับบริบทของสังคมในอนาคต

  10) กองทัพควรส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุน

การพฒันาอตุสาหกรรมป้องกนัประเทศของไทยให้มคีวามทนัสมยัและมมีาตรฐานสากล

  11) หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทพัควรมองภาพอนาคตให้เหมอืนกนั

และควรเตรียมการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยเพ่ือให้สอดรับกับการเป็น  

“Next Generation Forces 2040” ในระยะ 5 ปี และ 10 ปี ต่อไป
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กองบัญชาการกองทัพไทย

เอกสารเฉพาะกรณี (Case Study)

ภาพอนาคตของการศึกษา
ของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21
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