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ค�ำน�ำ

สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเป็นพลวัต 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีและการแข่งขนัทางยทุธศาสตร์ของประเทศมหาอ�านาจ 

ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมความมั่นคงของโลกในหลากหลายมิติ ก่อให้เกิด

ความขัดแย้ง และสงครามในหลายรูปแบบและหลากหลายมิติขึ้นมากขึ้น ดังนั้น 

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ณ ภายในประเทศใดประเทศหนึง่ จงึมโีอกาสจะส่งผลกระทบไป

ยังประเทศอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน ซึ่งหากพิจารณาภัยคุกคามความมั่นคงที่เกิดขึ้นทั้งใน

ระดบัโลก ระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ ท�าให้ทราบว่าประชาคมโลก โดยเฉพาะ

ประเทศไทยยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่หลากหลายรูปแบบ จึงจ�าเป็น 

อย่างยิง่ทีต้่องมีกระบวนการในการคาดการณ์ภาพอนาคต (Picture in the Future)  

ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทยในระดับยุทธศาสตร์ และวิเคราะห ์

ผลกระทบด้านความมั่นคงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประเทศไทยทั้งด้านบวกและด้านลบ 

เพื่อให้สามารถวางยุทธศาสตร์ของประเทศในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้ โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Environmental 

Scanning) อย่างมีระบบ

ด้วยเหตุปัจจัยที่กล่าวมา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงและ 

คลังสมองของกองทัพ ได้เห็นถึงความส�าคัญในการประเมินสถานการณ์และ 

สภาวะแวดล ้อมภัยคุกคามด ้านการป ้องกันประเทศและความมั่นคงที่ม ี

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดท�าเอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เร่ือง  

“การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อมองอนาคตประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

(Thailand Strategic Outlook 2021 - 2023)” ซึ่งแต่ละประเด็นประกอบด้วย 

การส�ารวจสภาวะแวดล้อม (Environment Scaning) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�าคัญ 

(Indicators/ Triggers) ภาพเหตุการณ์ในอนาคต (Picture in the Future)  

ผลกระทบต่อประเทศไทย โดยมขีอบเขตการศกึษาระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 



ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อมองแนวโน้มภาพอนาคตประเทศไทย  

พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ อันจะน�าไปสู่การได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย 

สอดคล้องต่อสถานการณ์ เพื่อการปรับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ของประเทศไทย ในการรบัมอืกบัความท้าทายใหม่ ๆ  ในการเผชญิหน้ากับภยัคกุคาม

ต่อความมั่นคงในหลากหลายมิติได ้อย ่างมีประสิทธิภาพต่อไป ท ้ายท่ีสุด  

ในการด�าเนนิการศกึษานี ้คณะผูจ้ดัท�าฯ มคีวามมุง่หวงัทีจ่ะเป็นส่วนหนึง่ของแรงขบัเคลือ่น

ประเทศให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมร่วมกันกับทุกภาคส่วน จนสามารถผลักดัน

ประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การพฒันาประเทศในองค์รวม ทัง้ในเชงิการก�าหนดนโยบายยทุธศาสตร์ และแนวทาง

การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมความม่ันคงที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



บทสรุปผู้บริหำร

 เอกสารประเมินยุทธศาสตร์ เรื่อง “กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อม 

เพื่อมองอนำคตประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (Thailand Strategic 

Outlook 2021 - 2023)” มุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Environment 

Scanning) และปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง ซึง่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของไทยทัง้ทางตรง

และทางอ้อมในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้สามารถก�าหนดภาพอนาคต (Picture in the 

Future) ของประเทศไทย และวเิคราะห์ผลกระทบ (Impact) ด้านความม่ันคงทีอ่าจ

จะเกดิขึน้ ทัง้ด้านบวกและลบ อนัจะสามารถน�าไปใช้ในการวางยทุธศาสตร์ของไทย 

เพือ่รองรับผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้อย่างมีระบบ ผ่านกระบวนการในการตรวจ

สอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพที่ ๑ 

แผนภาพ ๑ :  กระบวนการในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

 ซึ่งการก�าหนดประเด็นส�าคัญ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการประเมินสภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ที่จะต้องค�านึงปัจจัย ๓ ระดับ ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สภาวะแวดล้อมระดับประชาคมโลก (global environmental level) ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมในระดับภูมิภาค (regional environmental level) 

และปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัสภาวะแวดล้อมภายในประเทศ (national  environmental 



แผนภาพ ๒ : แนวคิดการก�าหนดประเด็นส�าคัญ (KEY ISSUES) เพื่อใช้ในการ

ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

 เอกสารมุมมองทางยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ผ่านการเกบ็รวมรวมข้อมลู ข้อมลูปฐมภูม ิ(Primary data) 

จากการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง “Thailand Strategic Outlook 

2021 - 2023”  วันที่ ๗ - ๘ ม.ค.๖๔ โดยมีการประชุมระดมสมองกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในมิติต่าง ๆ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) โดย 

การเข้าร่วมประชุมและสมัมนาต่าง ๆ และข้อมลูทตุยิภมู ิ(Secondary data) โดยศกึษา

และเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุป 

การประชมุสมัมนา และสือ่สิง่พมิพ์ต่างๆ และน�าข้อมลูทีไ่ด้จากปฐมภมูแิละทติุยภูมมิา

วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) มาสังเคราะห์เพื่อสรุปผล

level) และเกี่ยวข้องกับพลังอ�านาจของชาติ (national power) ในทุกมิติตามหลัก 

STEEP-M ดังแผนภาพที่ ๒ เพื่อน�าไปสู่กระบวนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทาง

ยุทธศาสตร์



 จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปภาพเหตุการณ์ในอนาคตได้เป็นประเด็น

ส�าคัญหลัก ๗ ประเด็น และประเด็นส�าคัญย่อย ๑๖ ประเด็น ดังนี้  

 ประเด็นที ่๑ กำรแข่งขนัของชำตมิหำอ�ำนำจ แบ่งเป็น ๓ ประเดน็ย่อย คอื 

 ประเด็นย่อย ๑.๑ การแข่งขันทางภูมิยุทธศาสตร์  (Geostrategic) 

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผย (The Free and Open Indo-Pacific 

Strategy หรือ FOIP) ส่งผลให้ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เป็นพื้นที่ของการแข่งขัน 

ทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างวิสัยทัศน์แบบเสรีและแบบเผด็จการ เนื่องจากภูมิภาคนี้

ต้องเผชญิกบัการขยายอทิธพิลของจนี ซึง่ถือเป็นภยัคกุคามความมัน่คงทีท่�าให้นานา

ประเทศต้องตระหนักอย่างยิ่ง เพราะก�าลังส่งสัญญาณในการจัดวางยุทธศาสตร ์

ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียอีกด้วย ในขณะที่จีนก็มีพยายามขยายอิทธิพล 

ผ่านโครงการความริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI)  

ที่กลายเป็นแพลตฟอร์มซึ่งทั้งโลกจับตามอง ซึ่งจีนก็หวังผลกับโครงการนี้อย่างยิ่ง 

เพื่อจะให้เป็นแรงขับเคลื่อนการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในอนาคตยังคงเป็นเร่ือง 

ที่น่าจับตามองและติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

 ประเด็นย่อย ๑.๒ การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) เมียนมา

ถือเป็นพื้นที่ส�าคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ในการช่วงชิงผลประโยชน์ของชาติมหาอ�านาจ 

อาจกล่าวได้ว่า เมยีนมาก�าลงัเผชญิกบัประเทศในการถ่วงดลุมหาอ�านาจทีเ่ป็นเพือ่น

บ้านอย่างจีนและอนิเดยี และเผชญิกบัการเข้ามาของมหาอ�านาจ เช่น สหรฐัฯ วกิฤติ

การเมืองในเมียนมาจึงเป็นแบบทดสอบในเรื่องเอกภาพในอาเซียนได้เป็นอย่างดี  

จากความหลากหลายของประเทศสมาชิกที่มีระบอบการปกครอง สังคม และ

วัฒนธรรมแตกต่างกัน

 ประเด็นย่อย ๑.๓ การแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-economics) 

ความพยายามของสหรฐัฯ ในการยบัยัง้การแผ่ขยายอทิธพิลของการเป็นมหาอ�านาจ

ของจีนยังคงอยู่ แม้ว่ารูปแบบของการด�าเนินนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไป สงคราม

การค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ อาจเป็นฉนวนให้เกิดลัทธิกีดกันทางการค้าขยายตัว

ไปทั่วโลก การตั้งก�าแพงภาษีระหว่างกัน อาจจะท�าให้เกิดการเบนทิศทางการไหล



ของสินค้า นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่ง 

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ส่งผลท�าให้ความตึงเครียดระหว่างประเทศทั้งสองนี้

รุนแรงขึ้นอีกด้วย และส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการลงทุนระหว่างจีนและสหรัฐฯ 

 ประเด็นที ่๒ กำรเปล่ียนแปลงในกจิกำรทหำร (Revolution of Military 

Affairs) แบ่งเป็น ๓ ประเด็นย่อย คือ

 ประเด็นย่อย ๒.๑ สงครามในอนาคต (Future Warfare) เป็นสงคราม 

ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในหลากมิติที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน และมี 

ความซบัซ้อนทีอ่าจเป็นทัง้ทีม่าและแนวโน้มก่อให้เกดิความขดัแย้ง จนกลายเป็นสงคราม

ในอนาคต โดยมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเร่งที่ส�าคัญ ดังนั้นประเด็นของ

เทคโนโลยีทางการทหารและยุทธวิธีในการรบที่เริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากจาก 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีจงึเป็นสิง่ทีต้่องตดิตามอย่างใกล้ชดิและเตรยีมพร้อมรบัมอื

ในอนาคต

 ประเด็นย่อย ๒.๒ ระบบอาวุธท�าลายล้างอัตโนมัติ โดยการใช้ปัญญา

ประดิษฐ์ (AI and Lethal Autonomous Weapon Systems) ปัญญาประดิษฐ์

จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีท่ีส�าคัญในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง 

ในกิจการทหาร ซึ่งประเทศมหาอ�านาจต่างมีแนวโน้มในการพัฒนา AI เพื่อใช้ใน 

การท�าสงครามในอนาคต โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน ได้มีการแข่งขันกันเป็น

อภมิหาอ�านาจทาง AI และต่างมแีนวโน้มในการพัฒนา AI แต่อย่างไรกต็าม ประเด็น

การน�าไปปฏิบัติจะยังคงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต

 ประเดน็ย่อย ๒.๓ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี(Advance Technology) 

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พลิกโฉมโลกอย่าง

ส้ินเชิง รวมถึงในบริบทของการทหาร จะเห็นได้ชัดว่า ประเทศมหาอ�านาจได้ให ้

ความส�าคญัต่อนวตักรรมเทคโนโลยหีรอืการพัฒนาเทคโนโลยทีางทหาร (MilitaryTech) 

ส�าหรับโลกอนาคต ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด จะน�าไปสู่ 

ความพยายามในการแข่งขนัการพฒันาอาวธุยทุโธปกรณ์และการสะสมอาวธุทีม่อีานภุาพ

ท�าลายล้างสูง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันภัยคุกคามในอนาคต



 ประเด็นที ่๓ เทคโนโลยีสร้ำงควำมพลกิผนั (Disruptive Technology) 

แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย คือ

 ประเดน็ท่ี ๓.๑  เทคโนโลยคีวอนตมั (Quantum Technology) เทคโนโลยี

ควอนตมัได้ถกูน�ามาประยกุต์ใช้เพ่ือเสริมประสิทธภิาพของเทคโนโลยด้ีานความม่ันคง

ทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบนั และก�าลงัเปลีย่นโฉมหน้าของสงครามในอนาคต ในปัจจบุนันานา

ประเทศต่างลงทุนในด้านการวิจัยควอนตัม เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ

และทางทหาร โดยการประยุกต์ใช้ควอนตัมเทคโนโลยีในภารกิจทหาร ซ่ึงถือเป็น

ส่วนหนึ่งในการแข่งขันของชาติมหาอ�านาจในอนาคต

 ประเด็นที่ ๓.๒ ปัญญาประดิษฐ์ครอบง�าโลก (AI dominate the world) 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเทคโนโลยีที่มีบทบาทส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโลก 

ประเทศมหาอ�านาจต่างมุ่งพัฒนาเพื่อขึ้นเป็นผู้น�าหมายเลขหนึ่งในการแข่งขันและ

การสร้างโอกาส ในอนาคต AI จะเข้ามามีบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 

รวมไปถึงในด้านความมั่นคงปลอดภัยด้วย

 ประเด็นที่ ๔ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร (Generation 

Change) แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย คือ

 ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ สังคมผู้สูงวัย (Aged Society) ปัจจัยทางประชากร 

ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุก

ประเทศ ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญกับสังคมสูงวัย และเป็นแนวโน้มส�าคัญ

ในบรบิทโลกทีจ่�าเป็นต้องให้ความส�าคญัและเป็นความท้าทายในการก�าหนดนโยบาย

ที่ต้องพิจารณาออกแบบให้เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือรับมือได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ ช่องว่างระหว่างช่วงวัย (Generation Gap) แนวโน้ม 

Multigeneration จะเป็นเรือ่งท้าทายมากข้ึนในอนาคต ปัญหาช่องว่างระหว่าง เป็น

ปัญหาที่มีมานาน เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย และเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิด 

ความขดัแย้งขึน้ในทกุสงัคม ซึง่หากความขัดแย้งนัน้ลกุลามกลายเป็นเรือ่งใหญ่ ย่อมส่ง 

ผลต่อด�าเนินชีวิตที่ยากล�าบากในสังคม อันมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต



 ประเด็นที่ ๕ กำรเมืองภำยในประเทศ  แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย คือ
 ประเด็นย่อย ๕.๑ ความขัดแย้งทางการเ มืองในประเทศ ในอนาคตยังคง
เกิดความขัดแย้งทางความคิดที่อาจน�าไป สู ่การเกิดความรุนแรงจากกลุ ่ม 
ความเคลือ่นไหวต่าง  ๆ โดยอาจปรากฎการณ์ความเชือ่มโยงในการเคล่ือนไหวของกลุม่อืน่ ๆ  
ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อเรียกร้องในป ระเด็นการเมืองท่ีหลากหลายและทับซ้อน  
จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ไทยควรเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อยู่ตลอดเวลาด้วยการศึกษาสภาวะแวดล้อมที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  
รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องทุกประการ เพื่อสามารถคาดการณ์ภาพอนาคต และ 
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไทย
 ประเด็นย่อย ๕.๒ การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารการสื่อสารทางการเมือง 
พลเมอืงดจิทิลั (Digital Citizenship) มบีทบาทของเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิลต่อพลเมอืง
และกระตุ้นให้เกิดการการปรับตัวครั้งใหญ่ของทุกภาคส่วน ผลักดันเปลี่ยนผ่านสู่
ระบบดิจิทัลอย่างเร็วขึ้นอีก นอกจากนั้น อินเทอร์เน็ตยังเข้าใช้ส่งเสริมการเมือง 
ภาคพลเมืองผ่านวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งท้าทายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองในระดับ
โครงสร้าง
 ประเด็นที่ ๖ สิ่งแวดล้อม  แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย คือ
 ประเด็นย่อย ๖.๑ ผลกระทบจา กการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั่วโลกและทวีความรุนแรงซึ่งเป็นประเด็น
ทีส่�าคญัในการร่วมกนัแก้ไขปัญหาสภาพภมูอิากาศเปล่ียนแปลงของโลก และแน่นอน
ว่าประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่ทั้งสร้างปัญหาและได้รับผลกระทบจากปัญหานี้
โดยตรง แม้ทัว่โลกจะตืน่ตวัและตระหนกัถงึปัญหาสิง่แวดล้อม และมแีนวทางทีแ่ต่ละ
ประเทศมทีศิทางทีมุ่ง่ค�านงึถงึสิง่แวดล้อมมากขึน้ แต่อย่างไรกต็าม นานาประเทศได้
เผชิญกับปัญหาขาดแคลนทรัพยากร ธรรมชาติ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รุนแรงเกินกว่าจะ รับมือได้ทันถ่วงที ท�าให้ต้องมุ่งให้ความส�าคัญต่อ
กระบวนการการผลิต การบริโภค การใช้ชีวิตของมนุษย์มีความสมดุลกับธรรมชาติ
ยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งไปในทิศทางท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนจึงจะเป็นแนวทางที่ทั่วโลกให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น



 ประเดน็ย่อย ๖.๒ กระแสใส่ใจสิง่แวดล้อม (Green Concern) อณุหภมูโิลก
ทีส่งูขึน้อย่างต่อเนือ่ง จะส่งผลให้ปัญหาสิง่แวดล้อมทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ
ภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนกับทุก พื้นท่ีท่ัวโลกและมีความรุนแรงข้ึนตามไปด้วย สร้าง 
ความเสยีหายและส่งผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ ก่อให้ 
เกิดมาตรการและข้อก�าหนดต่าง ๆ  มากมายท่ีจะขบัเคลือ่นและผลกัดนัให้ทกุประเทศ
ต่างแข่งขันและค้นหาวิธีในการใ ส่ใจสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม ในทางกลับกนัก็จะสร้างผลกระทบ
หากปฏิบัติไม่ได้เช่นกัน
 ประเด็นที่ ๗ ยุคหลังกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ (Post 
COVID-19) แบ่งเป็น ๒ ประเด็นย่อย คือ
 ประเด็นท่ี ๗.๑ การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์โดยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ 
(Geopolitics Competition) นานาประเทศต่างเร่งคิดค้นและผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ได้ปริมาณที่มาเพียงพอต่อประชากรโลก แต่
อย่างไรกต็าม ประเด็นทีน่่ากงัวล คอื การกลายพันธุข์องไวรัส ซ่ึงไวรัสทกุชนดิสามารถ
กลายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งนานาประเทศต่างตั้งความหวังกับวัคซีนที่จะมา
ช่วยในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้
อย่างปกตโิดยเรว็ น�าไปสูค่วามเคลือ่นไหวส�าคญัในระดับโลกทีจ่ะแสดงความร่วมมอื
และมุ่งม่ันทีจ่ะท�าให้ประชาคมโลกมโีอกาสในการเข้าถงึวัคซนีอย่างเท่าเทียมกนั แต่
ขณะเดียวกันก็เห็นความเคลื่อนไหว ซึ่งสัญญาณที่วัคซีนจะกลายเป็นเครื่องมือที่น�า
มาใช้ในการแข่งขันในการเมืองระหว่างประเทศ
 ประเด็นท่ี ๗.๒ การด�าเนินภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-๑๙ ท่ีเกดิขึน้ทัว่โลกและยงัไม่แน่นอน
ว่าจะจบลงเมื่อใด ได้ส่งผลกระทบในทุกด้านทั่วโลก เกิดการปรับเปล่ียนชีวิตและ
ด้วยมาตรการต่าง ๆ  ท่ีออกมาควบคมุการระบาด ท�าให้เทคโนโลยไีด้เข้ามามบีทบาท
ส�าคญัยิง่ในวถิชีวีติแบบใหม่ New Normal ท่ีมแีนวโน้มการปรบัตัวเข้าสูส่งัคมดิจทัิล
อย่างก้าวกระโดด และปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น รวมถึง

การท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น





สำรบัญ

   หน้ำ
ค�ำน�ำ
บทสรุปผู้บริหำร
สำรบัญ
สำรบัญแผนภำพ
ส่วนที่ ๑ บทน�ำ  ๑
ส่วนที่ ๒ วิธีกำรกำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ ๙
 (Strategic Environment Scanning Method)
ส่วนที่ ๓ ประเด็นส�ำคัญและมุมมองเชิงยุทธศำสตร์ ๒๕
 (Key Issues and Strategic Outlook)
 ประเด็นที่ ๑ กำรแข่งขันของชำติมหำอ�ำนำจ ๒๕
  ประเด็นย่อย ๑.๑ การแข่งขันทางภูมิยุทธศาสตร์  ๒๕
  (Geostrategic)
  ประเด็นย่อย ๑.๒ การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์  ๓๔
  (Geo-politics)
  ประเด็นย่อย ๑.๓ การแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร์  ๔๒
  (Geo-economics)
 ประเด็นที่ ๒ กำรเปลี่ยนแปลงในกิจกำรทหำร  ๔๙
 (Revolution of Military Affairs)
  ประเด็นย่อย ๒.๑ สงครามในอนาคต  ๔๙
  (Future Warfare)
  ประเด็นย่อย ๒.๒ ระบบอาวุธท�าลายล้างอัตโนมัติ ๕๘
  (AI and Lethal Autonomous Weapon Systems)
  ประเด็นย่อย ๒.๓ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ๖๕
  (Advance Technology)
 ประเด็นที่ ๓ เทคโนโลยีสร้ำงควำมพลิกผัน  ๗๓
  (Disruptive Technology)



  ประเด็นที่ ๓.๑ เทคโนโลยีควอนตัม  ๗๓
  (Quantum Technology)
  ประเด็นที่ ๓.๒ ปัญญาประดิษฐ์ครอบง�าโลก ๘๒ 
  (AI dominate the world)
 ประเด็นที่ ๔ กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงประชำกร  ๘๘
  (Generation Change)
  ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ สังคมผู้สูงวัย (Aged Society) ๘๘
  ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ ช่องว่างระหว่างช่วงวัย  ๙๖
  (Generation Gap)
 ประเด็นที่ ๕ กำรเมืองภำยในประเทศ ๑๐๗
  ประเด็นย่อย ๕.๑ ความขัดแย้งทางการเมือง ๑๐๗
  ในประเทศ
  ประเด็นย่อย ๕.๒ การบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ๑๑๕
  การสื่อสารทางการเมือง
 ประเด็นที่ ๖ สิ่งแวดล้อม ๑๒๐
  ประเด็นย่อย ๖.๑ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ๑๒๐
  ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
  ประเด็นย่อย ๖.๒ กระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ๑๒๕ 
  (Green Concern)
 ประเด็นที่ ๗ ยุคหลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  ๑๓๓
  (Post COVID-19)
  ประเด็นที่ ๗.๑ การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ ๑๓๓
  โดยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ 
  (Geopolitics Competition)
  ประเด็นที่ ๗.๒ การด�าเนินภายใต้ชีวิตวิถีใหม่  ๑๔๒
  (New Normal)
ส่วนที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๑๕๑

บรรณำนุกรม  ๒๐๕



สำรบัญแผนภำพ

   หน้า 

แผนภาพ ๑ กระบวนการในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ๑๑

แผนภาพ ๒ แนวคิดการก�าหนดประเด็นส�าคัญ (KEY ISSUES)  ๑๒

 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

แผนภาพ ๓ ประชากรวัยเยาว์และประชากรสูงอายุของโลก  ๙๓

 ปี ๒๐๑๗-๒๐๕๐

แผนภาพ ๔  วาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ.๒๐๓๐ ๑๓๒ 

 (Sustainable Development Goals-SDGs) 

แผนภาพ ๕ ประเด็นส�าคัญ ๑๖ ประเด็น ๑๕๑

แผนภาพ ๖ ประเด็นส�าคัญพิจารณาตามพลังอ�านาจของชาติ ๑๕๒ 

 (national power) ในทุกมิติ





ส่วนที่ ๑ 
บทน�ำ





ส่วนที่ ๑ 

บทน�ำ
กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมเพือ่มองอนำคตประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

(Thailand Strategic Outlook 2021 - 2023)

๑. ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะ 

ภัยคุกคามรปูแบบใหม่ทีห่ลากหลายมติแิละรปูแบบยิง่ขึน้ ซ่ึงเกดิขึน้อย่างรวดเร็วและ

รุนแรง โดยแตกต่างตามลักษณะเฉพาะในแต่ละบริบทของพื้นที่ ในขณะที่การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ส่งผลกระทบรุนแรงและรวดเร็ว 

ทัว่โลก ซึง่เป็นสญัญาณชดัเจนในการปรบักระบวนทศัน์ด้านความมัน่คง (paradigm 

shift) จากเดิมท่ีเน้นความมั่นคงในมิติทางทหาร แต่จากการแพร่ระบาดคร้ังนี้  

ได้ยกระดับประเด็นสุขภาพ ซ่ึงเป็นภัยคุกคามรูปแบบหนึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่า

เป็นการก�าเนิดของแนวคิดเรื่อง “ความมั่นคงใหม่ (New Security Concept)”  

อันส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างมากกว่าวิกฤติอื่น ๆ ที่ผ่านมา และส่งผล 

ต่อความเปลีย่นแปลงไปในทุกมิต ิและท�าให้ความม่ันคงโลกเปลีย่นโฉมหน้าไปอย่างสิน้เชงิ  

ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของประเทศไทยในการรับมือต่อภัยคุกคามและ 

การบูรณาการการท�างานอย่างประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  

จากระดับนโยบายสู ่การด�าเนินการในระดับพ้ืนที่ ในด้านศักยภาพและขีด 

ความสามารถของหน่วยงานด้านความมัน่คงภายในประเทศทัง้ระบบ จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ที่ 

จะต้องมีกระบวนการในการคาดการณ์ภาพอนาคตของประเทศไทยในระดับ

ยทุธศาสตร์ และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจจะเกดิขึน้กบัประเทศไทยทัง้ด้านบวกและ

ด้านลบ เพื่อให้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ของประเทศในการตอบสนองต่อ

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 

(Environmental Scanning) อย่างมีระบบ

1Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



ในขณะที่ ประเทศไทยขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ซึ่งจ�าเป็นต้องมีกระบวนการก�าหนดแนวโน้มภาพอนาคต (Strategic Outlook)  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมต่าง ๆ ตามกรอบ STEEP-M ทั้งในมิติสังคม มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ 
มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง และมิติการทหาร โดยน�าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับ
โลก (Global level) ระดับภูมิภาค (Regional level) และระดับประเทศ (Local 
level) ที่ส�าคัญ มาพิจารณาประเด็นส�าคัญ (Key Issue) และหาตัวชี้วัด เพื่อใช้
วิเคราะห์ตามหลักการและทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับ และมองภาพในอนาคต 
ที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากประเด็นส�าคัญเหล่านั้น โดยน�ามาวิเคราะห์หาผลกระทบ 
ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อบริบทสังคมและประเทศ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นแนวโน้ม
ภาพอนาคตของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๑ – ๒๐๒๓) และ
น�าข้อมูลการคาดการณ์ภาพอนาคตมาจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์

 ด้วยกองทพัไทยมภีารกจิส�าคญัทีต้่องด�าเนนิการ คอื การรกัษาความมัน่คง 
การปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ รวมทั้งสนับสนุน
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส�าคัญของชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ จึงต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง๑ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงและคลังสมองของกองทัพไทย จึงได้จัด
ท�าเอกสารมุมมองทางยุทธศาสตร์ เรื่อง “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพ่ือมอง
อนาคตประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (Thailand Strategic Outlook 2021 
- 2023)” ซึ่งได้ใช้เคร่ืองมือตามแนวทางของคู่มือการก�าหนดยุทธศาสตร์ในระดับ
ชาติ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ (Strategic Formulation Handbook) ของศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีระเบียบวิธีในการส�ารวจสภาวะแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบ 
การระบุตัวบ่งชี้ หรือปัจจัยส�าคัญ โดยวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีและแนวคิด เพื่อท�าให้
เกิดความถูกต้องตามหลักวิชาการ ชัดเจน และน่าเช่ือถือในการวางภาพอนาคต  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
๑ กองบัญชาการกองทัพไทย (๒๕๖๓). นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด.๒ พ.ย.๖๓, https://www.
rtarf.mi.th/index.php/th/2020-06-23-07-14-52/2016-06-23-07-36-80
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๒. วัตถุประสงค์
 ๒.๑ เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�าคัญในด้านต่าง ๆ ที่คาดการณ์ว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในปี  
พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ใน ๖ มิติตามกรอบ STEEP-M ได้แก่ มิติสังคม มิติเทคโนโลยี 
มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง และมิติการทหาร โดยศึกษาและรวบรวม
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่ส�าคัญในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับโลก 
(Global level) ระดับภูมิภาค (Regional level) และระดับประเทศ (Local level) 
 ๒.๒ เพื่อจัดท�าภาพอนาคตของประเทศไทยปี พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  
ที่ประกอบด้วยการก�าหนดประเด็นส�าคัญ ตัวบ่งช้ี ภาพเหตุการณ์ในอนาคต และ
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อประเทศไทย
 ๒.๓ จดัท�าข้อเสนอแนะเชงิยุทธศาสตร์ภายใต้ภาพอนาคตของประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   

๓. ขอบเขตของกำรศึกษำ
เอกสารวิชาการฉบบันี ้ได้ด�าเนนิการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทัง้ด้านบวก

และด้านลบ ในระดับโลก (Global level) ระดับภูมิภาค (Regional level) และ
ระดบัประเทศ (Local level) โดยการวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมตามบริบทและทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับพลังอ�านาจของชาติท้ัง ๖ มิติ ได้แก่ มิติสังคม มิติเทคโนโลยี  
มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง และมิติการทหาร ซึ่งใช้ระยะเวลาใน 
การศกึษารวมทัง้ส้ิน  ๑๐ เดอืน ระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถงึเดอืนกรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังตารางที่ ๑ ทั้งนี้ เอกสารมุมมองทางยุทธศาสตร์ฉบับนี้ 
ได้แบ่งการน�าเสนอเนื้อหาเป็น ๕ ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ ๑ : บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ : บทน�า
  - ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  - วัตถุประสงค์
   - ขอบเขตการศึกษา
  - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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 ส่วนที่ ๓  :  วธิกีารการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ (Strategic 

Environment Scanning)

ส่วนที่ ๔ : ประเด็นส�าคัญและมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Key Issues and 

Strategic Outlook)

 ส่วนที่ ๕ : บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๔. วิธีกำรศึกษำ

เอกสารมุมมองทางยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการด�าเนินการ ๔ ขั้นตอน๒ ประกอบ

ด้วย (๑) การก�าหนดประเด็นส�าคัญ (Key Issues) (๒) การก�าหนดแนวคิดทฤษฎี

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  

(๓) การวิเคราะห์ภาพแนวโน้มในอนาคต และ (๔) การวิเคราะห์ผลกระทบ 

ต่อประเทศไทย ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยผู้ศึกษาได้แบ่งการด�าเนินการ  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

    - ข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary data) เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยการจดัประชมุ

วิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง “Thailand Strategic Outlook 2021 - 2023”  

เม่ือวันที่ ๗ - ๘ ม.ค.๖๔ วิทยากรประกอบด้วย ๑) พล.อ.เจิดวุธ  คราประยูร  

ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย ๒) ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์ ที่ปรึกษา

อาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ๓) อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ อาจารย์ภาค

วชิาการวางแผนภาคและเมอืง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

๔) ผศ.ดร.ธรณ์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ๕) ดร.บุญส่ง ชเลธร อาจารย์ประจ�าและหวัหน้าหลกัสตูร

ปรญิญาตรีออนไลน์ วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสติ และ ๖) รศ.ดร.ปิติ  

ศรีแสงนาม ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒ คู่มือการก�าหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติ (National Strategic Formulation Handbook)
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โดยมกีารประชมุระดมสมองกับผูท่ี้เกีย่วข้องในมติต่ิาง ๆ และการสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม 

(Participatory Observation) โดยการเข้าร่วมประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ได้แก่  

การเสวนาความมั่นคง เรื่อง “ยุทธศาสตร์ไทยสู่อนาคต (Thailand’s Strategy 

towards the Future)” เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๔ จัดโดยส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

   - ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารวชิาการ บทความ สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ สรปุการประชมุสมัมนา และสือ่สิง่พมิพ์

ต่างๆ อาทิ COVID-19 Risks Outlook A Preliminary Mapping and Its 

Implications - World Economic Forum, Future State 2030 : The global 

megatrends shaping governments – KPMG INTERNATIONAL, Global 

Trends to 2035 – European Parliamentary Research Service  

      ๔.๒ การวิเคราะห์และสรุปผล ผู้ศึกษาน�าข้อมูลที่ได้จากปฐมภูมิและ 

ทุติยภูมิมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และสังเคราะห์เพื่อสรุปผล

๕. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 ๕.๑ สามารถมองแนวโน้มภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 

ทีจ่ะเกดิขึน้ เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการเตรยีมความพร้อมรบัมอืกบัภยัคกุคามทีจ่ะเกดิขึน้ 

ในทุกรูปแบบ

 ๕.๒ สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบต่อประเทศไทย  

จากการคาดการณ์ภาพอนาคตจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ๕.๓ น�าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ อันจะเป็นแนวทางให้หน่วยงาน

ด้านความมั่นคง กองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สามารถน�าไปปรับและ/

หรือก�าหนดยุทธศาสตร์ได้ในอนาคตต่อไป
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ส่วนที่ ๒ 
วิธีกำรกำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อม

ทำงยุทธศำสตร์ 
(Strategic Environment Scanning)





ส่วนที่ ๒ 

วิธีกำรกำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ 

(Strategic Environment Scanning)

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ (Strategic Environment 

Scanning) เป็นขัน้ตอนแรกของการก�าหนดยทุธศาสตร์ โดยใช้การรวบรวมเหตกุารณ์ 

(Events) และปรากฎการณ์ (Phenomenon) ที่มีนัยส�าคัญเพื่อให้เห็นตัวผลักดัน 

(Drivers) และแรงผลักดัน (Driving Forces) ที่ท�าให้เกิดแนวโน้ม (Trends)  

ในด้านต่าง ๆ ตามกรอบ STEEP-M คือ สังคม (Social) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

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

(Politic) และการทหาร (Military) ซึง่จะส่งผลต่อการขบัเคล่ือนประเทศในระยะส้ัน 

ระยะกลาง และระยะยาว “กำรประเมินยุทธศำสตร์” (Strategic Outlook)  

จึงเป็นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่อาจเกิดในระยะสั้น ๑-๓ ปี เหตุการณ์หรือ

ปรากฎการณ์ส่วนใหญ่เป็นแนวโน้มท่ีเปลี่ยนแปลงง่ายหรือเกิดขึ้นกะทันหัน เช่น  

การเปลีย่นรฐับาล ภยัพิบตั ิเป็นต้น ซึง่จะแตกต่างจากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

ในช่วง ๓ ปีขึ้นไป ที่เหตุการณ์หรือปรากฎการณ์จะท�าให้ได้แนวโน้มที่น�าไปสู่ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลและอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของด้านต่าง ๆ ในระยะยาว ซึ่งจะมี

ผลต่อการก�าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ที่ชัดเจนและสอดรับกับ

สถานการณ์ในอนาคต เรียกกระบวนการนี้ว่า “กระบวนกำรสร้ำงภำพอนำคตเชิง

ยุทธศำสตร์” (Strategic Foresight) 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เป็นการศึกษาอย่างมี

ระเบยีบแบบแผนโดยอาศัยกระบวนการแสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นเหตุการณ์และปรากฎการณ์ 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนั้นบนหลักการและกระบวนการทางวิชาการ ซึ่ง

ผลลพัธ์ทีไ่ด้จะเป็นแนวโน้มของภาพอนาคตทีส่่งผลต่อความมัน่คงทัง้ทีเ่ป็นอปุสรรค 

(threat) และโอกาส (opportunity) เพือ่ใช้ในการพฒันาเพือ่ก�าหนดยทุธศาสตร์ ดงันัน้ 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์จงึเป็นจดุเริม่ต้นทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ 
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ดังน้ัน การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพื่อมองอนาคตประเทศไทย  

พ.ศ.๒๕๖๔–๒๕๖๖ หรือ Thailand Strategic Outlook 2021–2023 จึงเป็น 

การวิเคราะห์หาปัจจัยสนับสนุน (indicator) ที่ส่งผลต่อความมั่นคงแบบองค์รวม 

ของประเทศ (Comprehensive Security) ในห้วง ๓ ปีต่อจากนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

จากคูม่อืการก�าหนดยทุธศาสตร์ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ ฉบับปรับปรงุ ๒๕๖๓๓ 

กล่าวถึง การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น

ล�าดับ เริ่มต้นตั้งแต่การก�าหนดประเด็นส�าคัญ (key issues) จากมิติต่าง ๆ  

ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพลังงาน 

ซึ่งมาจากเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ใน ๓ ระดับ คือ ระดับโลก (Global) ระดับ

ภูมิภาค (Regional) และระดับประเทศ (National) ทั้งนี้ เหตุการณ์หรือ 

ปรากฎการณ์ทีม่นียัส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงในระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะเรือ่งทีก่ระทบต่อ 

ทางความม่ันคงของประเทศไทยจะถกูก�าหนดขึน้เป็นประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ แล้วน�า 

มาอธิบายด้วยหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎี เพื่อวิเคราะห์ตามหลักการของศาสตร์

ในแต่ละด้าน โดยผลการวิเคราะห์นี้จะน�าไปสู่สิ่งบอกเหตุส�าคัญ (evident/trigger) 

ที่น�าไปสู่ภาพอนาคตที่จะเกิด  

ประเดน็ส�าคญัอกีประการหนึง่ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ 

คือ การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดกับประเทศทั้งในด้านบวกและด้านลบของทั้ง

สามระดับ ตามประเด็นส�าคัญท่ีก�าหนดไว้ตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลกระทบ 

จะน�าไปสูก่ารก�าหนดได้ว่า มปีระเดน็ส�าคญัอะไรบ้างทีจ่ะเป็นโอกาส (Opportunity) 

และอะไรบ้างจะเป็นอุปสรรค (Threat) ต่อประเทศและจะส่งผลโดยตรงต่อ

กระบวนการพฒันา เพือ่ก�าหนดยทุธศาสตร์ต่อไป โดยสามารถอธบิายขัน้ตอนได้ตาม

แผนภาพกระบวนการในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. คู่มือการก�าหนดยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓ 
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แผนภาพ ๑ :  กระบวนการในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

จากแผนภาพ ๑ เป็นภาพทีแ่สดงถงึขัน้ตอนในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

ทางยุทธศาสตร์ โดยสามารถก�าหนดเป็นล�าดับขั้นได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ กำรก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ (key issues) 

การก�าหนดประเด็นส�าคัญถือได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกของการประเมินสภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประเด็นส�าคัญเหล่านี้จะกลายเป็นประเด็นส�าคัญใน 

การก�าหนดยุทธศาสตร์ต่อไป โดยหลักของการก�าหนดประเด็นส�าคัญที่ส่งผล 

ต่อกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ในระดับชาตินั้น จะต้องค�านึงปัจจัยอย่างน้อย  

๓ ระดับ ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมระดับประชาคมโลก (global 

environmental level) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมในระดับภูมิภาค 

(regional environmental level) และปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัสภาวะแวดล้อมภายใน

ประเทศ (national  environmental level) และเกี่ยวข้องกับพลังอ�านาจของชาติ 

(national power) ในทกุมติติามหลกั STEEP-M ซึง่สามารถกระท�าได้โดยการระดม

ความคิด (brain storming) จากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ (scholars) ทั้งใน

ส่วนทีเ่ป็นฝ่ายวชิาการและผูป้ฏบิตังิานตามมติขิองพลังอ�านาจของชาติ และการรวม

11Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



ข้อมลูเอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วข้อง ให้ออกมาเป็นการสรปุรวมยอด (conceptualize) 

จากข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด โดยการพิจารณาจะค�านึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ 

ความมั่นคงที่ประกอบด้วย 

(๑) ความมั่นคงของมนุษย์ (human security) ซึ่งเป็นความมั่นคงระดับ

ปัจเจกบุคคล ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดต่าง ๆ เป็นต้น 

(๒)  ความมั่นคงทางสังคมหรือชุมชน (social/community security)  

ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม การรวมกลุ่มทางสังคม และการมีองค์กรระดับ

ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ

(๓) ความมั่นคงของประเทศ (national security) ซ่ึงรวมถึงการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติ (national interest) ที่มีการเมืองภายในประเทศที่เข้มแข็ง  

มีเสถียรภาพ มีเศรษฐกิจที่เติบโตและยั่งยืน คนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จาก 

การพฒันาเศรษฐกิจ มกีารทหารทีเ่ข้มแขง็ มแีหล่งพลงังานทีพ่อเพยีงและยัง่ยนื เป็นต้น 

ซึ่งล�าดับข้ันในการก�าหนดประเด็นส�าคัญ (key issues) ของการตรวจสอบ

สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ แสดงตามแผนภาพ ดังนี้

แผนภาพ ๒ : แนวคิดการก�าหนดประเด็นส�าคัญ (KEY ISSUES) 

เพื่อใช้ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
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กระบวนการให้ได้มาซึ่งประเด็นส�าคัญ (key issues) จากการระดมความคิด

จากผู้เชี่ยวชาญ (scholars) ในมิติต่าง ๆ ตาม STEEP-M โดยมีขอบเขตของเนื้อหา 

ดังนี้

ด้ำนสังคม (Social) 

องค์ประกอบของการส�ารวจสภาพแวดล้อมด้านสังคม การอธิบายจะ

ค�านึงถึงองค์ประกอบที่เป็นข้อมูลทั่วไปของโครงสร้างทางสังคมและอาจเพิ่มเติม

ข้อมูลที่เป็นบริบทเฉพาะของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ เช่น ข้อมูลประชากร  ไลฟ์สไตล์ 

ศาสนา การศึกษา การกระจายอายุของประชากร 

การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางสังคมในแต่ละห้วงเวลา จะมีผล

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงของแผนกลยทุธ์ทีจ่ดัตัง้ขึน้ ซึง่นกัวเิคราะห์ควรต้องระวงั และ

ตดิตามกระแสของการเปลีย่นแปลงในสงัคม เพือ่ให้ปรบัเปลีย่นและสร้างแผนรองรบั

ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง

ด้ำนเทคโนโลยี  (Technology)

การส�ารวจสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี มักเป็นเรื่องของการสร้าง

นวตักรรมใหม่ การคดิค้นพลงังานทางเลอืก การมเีทคโนโลยใีหม่ ๆ  ในด้านการสือ่สาร 

การเพิ่มผลผลิตทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีในวิถีชีวิตแบบ

ใหม่ (New Normal) เป็นต้น

ซึ่งความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมักเกิดข้ึนอย่าง

รวดเร็วและมีความสัมพันธ์กับทุกมิติของ STEEP-M จึงเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์

ที่จะต้องติดตามและวัดผลการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะมีต่อการพัฒนา

กลยุทธ์ 

ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic)

 การส�ารวจสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแง่มมุทีเ่กีย่วข้อง

กับดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ภาคธุรกิจ องค ์กรเอกชน ผลประกอบรวมการของภาคการเกษตรและ 

13Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งนักวิเคราะห์ต้องประเมินอย่างเหมาะสมว่าเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อผู้บริโภค ภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

ควรจะตอบสนองอย่างไร และวธิทีีห่น่วยงานหรอืองค์กรควรปรบักลยทุธ์เพือ่ให้สามารถ

แข่งขันได้ตามสถานการณ์ควรท�าเป็นอย่างไร

ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment )
ด้านสิง่แวดล้อม ควรมกีารพจิารณาองค์ประกอบในประเด็นทีห่ลากหลาย

และส่งผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดี เช่น กฎหมายและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม 

การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมช าติ มลพิษทางน�้า อากาศ ดิน ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ การละลายของน�้าแข็งขั้วโลก ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงและ 

ความหลากหลายของชีวพันธุ์ เป็นต้น

ด้ำนกำรเมือง (Politic)

องค์ประกอบของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเมือง ประกอบ

ด้วย การท�าความเข้าใจบริบททางการเมืองและกฎหมายของประเทศหรือภูมิภาค 

เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่ม

ประเทศหรือความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือในสนธิสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น

ด้ำนกำรทหำร (Military)

     เนือ่งจากกระบวนทศัน์ในมติทิางการทหารแปลงไป (Security Paradigm 

Re-thinking) จากเดมิการมองภยัคกุคาม จงึไม่จ�ากดัเฉพาะความมัน่คงด้านก�าลงัรบ 

เพียงด้านเดียว (Traditional Security) แต่ต้องมองให้ครอบคลุมความมั่นคง 

ไม่ตามแบบ (Non-Traditional Security) ด้วย เช่น Cyber Security ยาเสพติด 

การค้ามนุษย์ ผู้อพยพ แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
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ขั้นตอนที่ ๒ กำรก�ำหนดแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ใน 

กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์

การก�าหนดแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องนับว่ามีส่วนส�าคัญอย่างยิ่ง  

ในกระบวนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ภาพในอนาคตทาง

ยุทธศาสตร์  (strategic outlook) จะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับการเลือกเอาแนวคิด

ทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ 

ส�าหรับเงื่อนไขส�าคัญในการเลือกแนวคิดทฤษฎีที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์

ประเด็นส�าคัญ (key issues) เพื่อก�าหนดภาพทางยุทธศาสตร์ในอนาคตนั้น ควรจะ

ใช้ทฤษฎีที่มีความเป็นสากล (generalize) โดยมากมักจะใช้ทฤษฎีใหญ่ (grand 

theory) เป็นหลักในการวิเคราะห์ก่อน แต่อาจจะเพิ่มเติมด้วยทฤษฎีระดับกลาง 

(middle range theory) และทฤษฎีในระดับฐานราก (local/ground theory) ได้ 

หากเหน็ว่าจะช่วยให้ภาพทางยทุธศาสตร์ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 

การเลอืกแนวคดิ ทฤษฎใีนแต่ละมติิในกระบวนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

ทางยุทธศาสตร์ในแต่ละมิตินั้น มีดังนี้

มิติทำงสังคมจิตวิทยำ: ทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห ์

ในขั้นต้น โครงสร้างทางสังคม ความเข้มแข็งทางสังคมและวัฒนธรรม ข้อมูลที่ควร

จะน�ามาพิจารณาในเรื่องสังคม ได้แก่ คุณภาพการศึกษาของประเทศ ระบบสุขภาพ

อนามยัของประชาชน ปัญหาสงัคมและสิง่แวดล้อม ท่ีส่งผลกระทบท้ังในระดับชมุชน 

และระดับประเทศ

มติใินด้ำนวทิยำศำสตร์เทคโนโลยแีละกำรพลังงำน: ทฤษฎีและข้อมลูต่าง ๆ  

ที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นต้น ควรเป็นเรื่องการสร้างนวัตกรรมทางด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงจะต้องกล่าวถึง 

การพัฒนาพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ของประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน�า

มาใช้ให้เกิดการประหยัดต่อการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างนวัตกรรม

ที่จะลดปัญหาที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นส�าคัญ
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มติิทำงเศรษฐกจิ: แนวคดิทฤษฎแีละข้อมลูต่าง ๆ  ทีน่�ามาใช้ในการวเิคราะห์

ขั้นต้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค มาตรการการเงินการคลัง และทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์จุลภาค ซึ่งมีทฤษฎีที่ส�าคัญ ได้แก่ ทฤษฎีผู ้ผลิต และทฤษฎี 

ผู้บริโภค และข้อมูลการรายงานสถานภาพเศรษฐกิจของประเทศ ทฤษฎีที่ว่าด้วย

กลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และข้อมูลที่

ประเทศไทยได้เข้าไปมส่ีวนร่วมกบักลไกความร่วมมอืทีเ่กีย่วข้องกบัเศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะน�ามาใช้ในการวิเคราะห์  เป็นต้น

มิติทำงกำรเมือง: แนวคิดทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ที่น�ามาใช้ในการวิเคราะห์

ขั้นต้น ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ/การบริหาร

งานสาธารณะ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มิติทำงกำรทหำรและกำรป้องกันประเทศ: ทฤษฎีและข้อมูลต่าง ๆ ที่น�ามา

ใช้ในการวเิคราะห์ในขัน้ต้น ควรเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิติัการทางทหาร โดย

เฉพาะภยัคกุคามทีส่�าคญั ท้ังทีเ่ป็นสงครามและมใิช่สงคราม ซ่ึงหมายถึงอ�านาจก�าลงั

รบเปรยีบเทยีบ อนัได้แก่ อาวธุยทุโธปกรณ์ (ทัง้จ�านวนและคณุภาพ) รวมถงึเจตจ�านง

หรือสิ่งบอกเหตุส�าคัญที่จะเป็นภัยคุกคามทางทหารที่เกิดจากการสงคราม และมิใช่

การสงคราม

ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ คณะผู้วิจัยได้ให้นิยามความหมายของค�าว่า 

“ความมั่นคง” ที่ครอบคลุมมิติอื่น ๆ ตาม STEEP-M มากกว่าการทหาร รวมเรียก

ว่า “ควำมมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive)” เป็นส�าคัญ ดังนั้น แนวคิด 

ทฤษฎี และข้อมูลท่ีน�ามาใช้นั้นจึงเป็นการพิจารณาแบบรอบด้านและเป็นองค์รวม

มากที่สุด เมื่อเชื่อมโยงกับการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงน�าได้เพ่ิมเติมแนวคิดด้าน

ความมั่นคง มาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้
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แนวคิดด้ำนควำมมั่นคง๔

(๑) แนวคิดควำมมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive  Security) 

ประเทศแรกที่เสนอแนวความคิดนี้  คือ ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย หลังจาก

ความล้มเหลวของ Collective Security ที่พยายามท�าให้สังคมโลกสงบและมั่นคง 

ด้วยการตั้งระเบียบ กฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันและลงโทษประเทศที่ก่อสงคราม  

ซึ่ง Comprehensive Security เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในเอเชียและอาเซียน  

มีล�าดับพัฒนาการและรายละเอียด ดังนี้

ญี่ปุ ่น ปี ค.ศ.๑๙๗๘ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ ่น ได้กล่าวถึงแนวคิด 

Comprehensive  Security ทีส่รปุเป็นภาพรวมได้ว่า เป็นแนวคดิท่ีเน้นไปทีแ่นวทาง

การแก้ปัญหา และการพยายามรักษาสภาพของความมั่นคงโดยการใช้พลังอ�านาจ

ด้านอ่ืนที่มิใช่ทางการทหารเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเชื่อมโยงความพึ่งพาซึ่งกัน

และกันในทุกด้าน ซ่ึงแนวความคิดนี้มีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง

แห่งชาติ เมื่อแต่ละชาติมีความมั่นคงแล้วจึงขยายเป็นความมั่นคงในภูมิภาค หรือ

อาจสรปุได้ว่า Comprehensive Security หมายถึง “นโยบายท่ีค�านงึถึงพลังอ�านาจ

ของชาติที่ได้ดุล ซึ่งรวมถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การทูต การเมือง และ

นโยบายความมั่นคงในระดับต่าง ๆ ไว้ในแนวความคิดนี้ด้วย”

อินโดนีเซีย  มีการพัฒนาแนวความคิดด้านความมั่นคงที่มีลักษณะ

เดียวกันกับของญี่ปุ่น โดยใช้ค�าว่า  National Resilience ที่หมายถึง ความสามารถ

ในการปรับตัวของชาติ (เป็นแนวความคิดเพื่อความอยู่รอดของชาติโดยมีฐาน 

ความคดิว่าความมัน่คงแห่งชาตมิไิด้ขึน้กบัความมัน่คงด้านการทหาร หรืออยูภ่ายใต้ 

การปกครองของทหาร แต่ข้ึนอยูก่บัการรกัษาสมดลุ หรอืการปรบัตวัของปัจจยัต่าง ๆ 

ของชาติ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความรู้สึกชาตินิยม)  

ซึง่แนวคดินีเ้กดิมาจากสภาพการณ์ของอนิโดนเีซียทีไ่ด้รับเอกราชเมือ่ปี ค.ศ.๑๙๔๕ 

การมีประชาชนท่ีประกอบด้วยหลายเผ่าพันธุ ์หลายเชือ้ชาต ิและหลายภาษา นกัคดิ

๔ วิชัย ชูเชิด. วิวัฒนาการแนวความคิด ระดับ และองค์ประกอบความมั่นคง, http://www.geocities.
ws/wichai_chucherd/securityconceptevolution.html 
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ด้านความม่ันคงจึงได้พยายามพัฒนาแนวคิดด้านความมั่นคงนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหา 

ดังกล่าว แนวความคิดนี้ปรากฏเป็นรูปร่าง และเริ่มใช้เมื่อปี ค.ศ.๑๙๖๖  

หลังประธานาธิบดีซูฮาร์โตขึ้นครองอ�านาจ แต่มีการประกาศเป็นทางการเมื่อปี  

ค.ศ.๑๙๗๓

มำเลเซีย ในปี ค.ศ.๑๙๘๔ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  มหาธีร์ โมหัมมัด 

ได้ให้นิยามของความมั่นคงแห่งชาติที่มีลักษณะของ Comprehensive Security  

ไว้ว่า “ความม่ันคงแห่งชาติไม่สามารถทีจ่ะแยกออกจากความมัน่คงทางด้านการเมอืง 

ความส�าเร็จทางเศรษฐกิจ และความเป็นเอกภาพของสังคมได้ ซึ่งถ้ามิได้เป็นไปตาม

นี้แล้ว แม้จะน�าอาวุธทั้งโลกนี้มาใช้ในการป้องกันประเทศจากข้าศึกที่ชาญฉลาดก็

อาจไม่สามารถต่อสูก้บัข้าศกึได้ แม้กระทัง่กระสนุนดัเดียวกอ็าจมไิด้มโีอกาสยงิออก

ไปเสียด้วยซ�้า” จากการท่ีมาเลเซียเคยเป็นเมืองข้ึนของอังกฤษและมีประชาชนมี

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์เช่นเดียวกับอินโดนีเซีย ท�าให้แนวความคิดด้าน 

ความมั่นคงเป็นไปในแนวทางที่ใกล้เคียงกับอินโดนีเซียเช่นกัน  

จะเห็นได้ว่าแนวความคิด  Comprehensive Security ที่เกิดขึ้น 

ในเอเซียนี้ เป็นแนวความคิดท่ีมุ่งเน้นไปท่ีความมั่นคงแห่งชาติเป็นหลัก และมี

วิวัฒนาการมาจากสภาพแวดล้อมของประเทศในเอเชียด้วยกันเอง อีกทั้งต่อมาเมื่อ

กลุม่ประเทศอาเซยีนได้รวมตวักนั ส่งผลให้แนวความคดิ Comprehensive Security 

ในรูปของ National Resilience ได้ถูกผลักดันให้พัฒนาไปสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

ในลักษณะของ Regional Resilience อย่างไรก็ตาม ความคิดนี้ก็ยังไม่พัฒนาไป 

มากนัก 

(๒) แนวคิดควำมมั่นคงสำมัญ (Common Security)  

แนวคิดความมั่นคงสามัญ (Common Security)  มีก�าเนิดในยุโรป

และวิวัฒนาการมาจากกลุ่มประเทศตะวันตกมีความมุ่งหมายที่จะป้องกันความขัด

แย้งกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์ แนวความคิดมีการน�ามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และได้

รับความส�าเร็จเป็นอย่างมากในภูมิภาคยุโรป โดยในปี ค.ศ.๑๙๘๔ ผู ้น�าของ 

โซเวียต นายมิคาเอล กาบาชอป ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับแนวความคิด
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ทางการเมืองใหม่ต่อท่ีประชมุในการประชมุที ่Helsinki (Conference on Security 

Cooperation in Europe : CSCE) โดยเรียกร้องให้มีการสร้างความเชื่อมั่นต่อกัน

ของสมาชิก (Confidence Building Measures : CBMs) ซึ่งแนวความคิดดังกล่าว

นี้ต่อมาได้มีการน�ามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และได้รับความส�าเร็จเป็นอย่างมากใน

ภมูภิาคยโุรป ด้วยความส�าเร็จของ CSCE  ท่ีก่อให้เกดิสนธสิญัญาลดอาวธุขึน้มา และ

ส่งผลต่อการยุติของสงครามเย็น จึงท�าให้เมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๐ นาย กาเรท อีวาน 

รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลีย พยายามผลักดันให้มีการประชุมใน

ลกัษณะเดยีวกนัขึน้ในเอเชยีแต่ไม่ส�าเรจ็ เนือ่งมาจากความแตกต่างของพ้ืนฐานทาง

ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และรากฐานท่ีมาของปัญหาอันส่งผล 

ต่อความขัดแย้ง ประกอบกับในภูมิภาคเอเชียมีฐานความคิดในการแก้ปัญหา 

ความม่ันคงในรูปแบบ Comprehensive Security อยู่ก่อนแล้ว จึงจะเห็นได้ว่า  

แนวความคิดด้านความมั่นคงในแบบ Common Security เป็นแนวทางที่มุ่งจะให้

รัฐแต่ละรัฐประนีประนอมผลประโยชน์ชาติกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสงคราม  

เน้นความร่วมมือต่อกัน การลดการเผชิญหน้าและการป้องปรามท่ีจะก่อให้เกิด 

ความขดัแย้งขึน้ ก�าลงัทหารมไีว้เพือ่การป้องกนัเท่านัน้ แต่อย่างไรกต็ามแนวความคดินี้ 

ก็ยังคงความส�าคัญของทหารไว้อย่างมาก 

(๓) ควำมมั่นคงร่วมมือ (Cooperative Security) 

ความม่ันคงร่วมมือ (Cooperative Security) เป็นแนวคิดด้าน 

ความมัน่คงทีเ่กดิขึน้ใหม่ โดยผสมผสานแนวคดิด้านความมัน่คงแบบ Common Security 

และแบบ Comprehensive Security เข้าด้วยกัน เมือ่ปี ค.ศ.๑๙๙๐ นาย โจ คลาก 

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีของแคนนาดา ได้กล่าวถึงความมั่นคงในแบบ 

Cooperative Security โดยเน้นไปที่ความมั่นคงในภูมิภาคแปซิฟิกเหนือเป็นหลัก 

ต่อมาในช่วงปลายปีเดียวกัน แนวคิดดังกล่าวก็ได้รับความเชื่อถือ จนสามารถขยาย

แนวความคิด และได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ โดยเลขาธิการทั่วไป

ของสหประชาชาติในเวลาต่อมา ในภาพรวม Cooperative Security อาจมี 

ความคล้ายคลึงกบั Common Security มากเพราะทัง้เป็นการแสวงความร่วมมอืกนัของ
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ประเทศที่เป็นพันธมิตรต่อกัน (Collective Security) และการแสวงความร่วมมือ

กับกลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างกันหรือเป็นคู่อริกันด้วย รวมถึงการเน้นที่ความร่วมมือ

ในด้านต่าง ๆ ที่มิใช่ทางการทหารเพียงอย่างเดียวแต่แตกต่างกันที่ Cooperative 

Security มีแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่าง ๆ ให้เป็นระบบพหุภาคี และม ี

ความอ่อนตวัมากกว่า Common Security ท่ีเน้นการรกัษาดุลอ�านาจของโลกในแบบ

ทวิภาคี  

ขั้นตอนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ภำพแนวโน้มในอนำคต

การวิเคราะห์ภาพแนวโน้มในอนาคตเป็นการน�าแนวคิดทฤษฎีและข้อมูล 

ที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ภาพสถานการณ์ ตามประเด็นส�าคัญที่สมบูรณ์และเป็นที่

ยอมรับร่วมกัน (common ground key issues) โดยการวิเคราะห์จะเป็นการน�า

หลักการต่าง ๆ ที่อยู่ในแนวคิดทฤษฎีและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเข้าไปศึกษาผ่านปัจจัย

ส�าคัญที่สมบูรณ์แล้ว 

สิ่งส�ำคัญ : การวิเคราะห์จะต้องศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามปัจจัยส�าคัญ

ที่น�ามาพิจารณาอย่างเป็นพลวัต (dynamic) ดังนั้น สิ่งที่จะต้องพิจารณาและหาค�า

ตอบให้ได้ก็คือ แนวโน้มสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะต้องมี สิ่งบอกเหตุ/หลักฐำน 

(indicator/trigger/evident) ซึ่งจะน�าไปสู่ภาพในอนาคต ส�าหรับส่ิงบอกเหตุ 

หลักฐาน (indicator/trigger/evident) จะเป็นอะไรและอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่า

แนวคิดตามทฤษฎีหรือข้อมูลท่ีน�ามาพิจารณาวิเคราะห์เป็นอย่างไร ภาพในอนาคต

ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามหลักการภายใต้แนวคิดทฤษฎีและข้อมูลที่น�ามาใช้ใน 

การวิเคราะห์ 
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ขัน้ตอนที ่๔ กำรก�ำหนดภำพอนำคตทำงยทุธศำสตร์ (strategic outlook) 

และผลกระทบทำงยุทธศำสตร์ (strategic impact) ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ

การก�าหนดภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์นั้นเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนของการวิเคราะห์ภาพ

แนวโน้มในอนาคต ดังนั้น ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์จะเป็นอย่างไร จึงขึ้นอยู่กับ

การวิเคราะห์ที่มีความรอบด้านและเป็นองค์รวมเป็นส�าคัญ แต่สิ่งส�าคัญอีกประการ

หนึ่งของการก�าหนดภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ คือ จะต้องสามารถประเมินได้ว่า

จะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับความมั่นคงของมนุษย์ ชุมชน สังคม และประเทศ  

อีกท้ังจะต้องสามารถก�าหนดได้ด้วยว่ามีอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบทั้งดี และเสียกับ

ความมั่นคงโดยรวมของประเทศ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว จะน�าไปสู่การก�าหนดได้ว่า

อะไรเป็นโอกาส (opportunity) อะไรเป็นอุปสรรค (threat) ต่อความก้าวหน้าและ

ส่งเสริมในการพัฒนาประเทศ

เอกสารวิชาการฉบับนี้ ได้ด�าเนินการส�ารวจสภาวะแวดล้อมระหว่างเดือน

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน 

การคาดการณ์สถานการณ์และวางยุทธศาสตร์ระยะสั้นส�าหรับประเทศไทยในปี  

พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ภายใต้ชือ่เรือ่ง “การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมเพ่ือมองอนาคต

ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ –๒๕๖๖ (Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023)” 

ตามกระบวนการทั้ง ๔ ขั้นตอนที่กล่าวมา
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ส่วนที่ ๓ 
 ประเด็นส�ำคัญและมุมมองเชิงยุทธศำสตร์ 
(Key Issues and Strategic Outlook) 





 ส่วนที่ ๓ ประเด็นส�ำคัญและมุมมองเชิงยุทธศำสตร์ 

(Key Issues and Strategic Outlook) 

 จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปภาพเหตุการณ์ในอนาคตได้เป็นประเด็น

ส�าคัญหลัก ๗ ประเด็น และประเด็นส�าคัญย่อย ๑๖ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ กำรแข่งขันของชำติมหำอ�ำนำจ

 
ประเด็นย่อย ๑.๑ กำรแข่งขันทำงภูมิยุทธศำสตร์ (Geo-strategic)

 “การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการเมืองโลกในช่วงเวลาท่ีผ่านมาได้

รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวแปรของความไม่แน่นอนที่ยากจะคาดเดา

และส่งผลอย่างยิ่งต่อทิศทางแนวโน้มนโยบายและภาวะเศรษฐกิจในอนาคต  

ด้วยการเมืองระหว่างประเทศนั้น มีลักษณะเป็นการต่อสู้ระหว่างประเทศ โดยม ี

จุดประสงค์ในการจูงใจหรือบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งท�าตามที่ต้องการ เป็นการต่อสู้

แข่งขันที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่ามีวิธีการใดที่จะน�ามาปฏิบัติ และไม่มีผู ้ตัดสิน  

โดยขาดองค์การกลางที่จะลงโทษประเทศที่ละเมิดกฎเกณฑ์บางอย่างที่ยอมรับกัน 

ดงันัน้ ประเทศต่าง ๆ  จงึมกัจะใช้วธิกีารทุกอย่างทีจ่ะให้ประโยชน์แก่ตน โดยไม่ค�านงึ

ถึงศีลธรรมแต่ละประเทศจึงพยายามแข่งขันกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจของชาติตน”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scanning)

 ภาวะสงครามเย็น ๒.๐ ที่มีการแบ่งโลกออกเป็น ๒ ขั้ว คือ สหรัฐฯ และจีน 

ได้เริม่ทวคีวามรนุแรงอย่างมนียัส�าคญั ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามการค้าและการแตกข้ัว

การผลิตในระดับโลก (decoupling) ที่มาจากนโยบายของสหรัฐฯ ในสมัยอดีต

ประธานาธบิด ีโดนัลด์ ทรมัป์ ความพยายามของจนีในการขึน้เป็นผูน้�าด้านเทคโนโลยี 
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และขยายอิทธิพลผ่านโครงการความริเริ่มแถบและเส้นทาง (BRI) ในขณะที่สหรัฐฯ 

มีความพยายามใช้กลุ่ม Quad ตามยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ซึ่งส่งผลให้กฎ กติกา 

ระเบียบการค้าโลก (โดยเฉพาะหลังโควิด-๑๙) และระเบียบความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศก�าลังจะเปลี่ยนไป๕ รวมถึงประเด็นปัญหาในทะเลจีนใต้

 “ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดเผย” (The Free and Open 

Indo-Pacific Strategy หรือ FOIP) สามารถตีความทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ว่า คือ 

ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อสองมหาสมุทรใหญ่ของโลกเข้าด้วยกัน คือ มหาสมุทร

แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย หรืออีกนัยยะหนึ่ง กล่าวคือ สัญญาณของสหรัฐฯ  

ในความสนใจอินเดียมากขึ้น ซึ่งจากเดิมเรียกนโยบายนี้ว่า “เอเชีย-แปซิฟิก” ที่ชี้ให้

เห็นถึงความสนใจทางภูมิรัฐศาสตร์ท่ีมีนัยถึงภาคพื้นทวีปเอเชียและมหาสมุทร

แปซิฟิกควบคู่กัน ซึ่งจะเห็นได้จากชื่อกองบัญชาการกองทัพสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้คือ 

“กองบัญชาการภาคพืน้แปซฟิิก” (The Pacific Command หรอื PACOM) อนัเป็น

หนึ่งในกองบัญชาการยุทธบริเวณหลักของสหรัฐฯ ซึ่งสมัยประธานาธิบดี โดนัลด์ 

ทรัมป์ ได้เปลี่ยนใช้ค�าว่า “อินโด” แทนที่ ใช้เป็น “อินโด-แปซิฟิก” ท�าให้ขยายรวม

ถึง “สมาคมริมชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย” (The Indian Ocean Rim Association 

หรือ IORA) ซึ่งมีสมาชิกท้ังหมด ๒๑ ประเทศ ซ่ึงมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่รอบ

มหาสมุทรอินเดียจากแอฟริกาใต้ถึงออสเตรเลีย โดยนัยยะสหรัฐฯ นั้น ภูมิภาค 

อินโด-แปซิฟิก หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์จากชายฝั่งด้านตะวันตกของอินเดียไป

จนถึงชายฝั่งด้านตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งการปรับกรอบทางยุทธศาสตร์ใหม่ของ

สหรัฐฯ ครั้งนี้ ได้จัดวางอินเดียเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก จะเห็น

ว่า แม้สหรัฐฯ จะวางภาพทางยุทธศาสตร์ว่าเป็นการเชื่อมสองมหาสมุทรเข้าด้วยกัน 

แต่ในกรอบทางนโยบาย สามารถบ่งบอกถึงการวางน�้าหนักทางยุทธศาสตร์สหรัฐฯ 

ที่ให้ความส�าคัญกับอินเดียมากยิ่งขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ผู้น�าสหรัฐฯ ได้ให้

๕ ปิติ ศรีแสงนาม.(๒๕๖๔).บทความ “๕๓ ปีอาเซียน : เกิดจากสงครามเย็น ๑.๐ เผชิญหน้าสงคราม
เย็น ๒.๐” 5 ทศวรรษอาเซียน กับสงครามเย็นในศตวรรษที่ ๒๑. https://www.the101.world/
asean-and-indo-pacific-2021/
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นยิามของค�าว่าเอเชยีในบรบิททางภูมรัิฐศาสตร์กว้างขวางกว่าเดิมซ่ึงไม่เน้นเพยีงกบั

อาณาบริเวณของเอเชีย-แปซิฟิก เท่านั้น ดังปรากฏใน “ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่ง

ชาต ิ๒๐๑๗” (The 2017 National Security Strategy) และได้ตอกย�า้ความส�าคัญ

ของยุทธศาสตร์ใหม่ในการประชุมเอเปค (The Asia-Pacific Economic 

Cooperation : APEC) ทีเ่วยีดนามเมือ่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๐ ซ่ึงการประกาศ

ครั้งนั้น ถือเป็นการตอกย�้าถึงการปรับทิศทางยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐฯ ครั้งใหญ่

นบัตัง้แต่สงครามโลกครัง้ที ่๒ เป็นต้นมา ยทุธศาสตร์นีส่้งผลให้ภมิูภาคอินโด-แปซฟิิก 

คอื พืน้ทีข่อง “การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างวสิยัทศัน์แบบเสรแีละแบบเผด็จการ” 

เนื่องจากภูมิภาคน้ีต้องเผชิญกับการขยายอิทธิพลของจีน ซ่ึงถือเป็นภัยคุกคาม 

ความม่ันคงที่ท�าให้นานาประเทศต้องตระหนักอย่างยิ่ง เพราะก�าลังส่งสัญญาณ 

ในการจัดวางยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชีย 

 สหรฐัฯ จึงมยีทุธศาสตร์ในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างพนัธมติรในเอเชยี 

โดยมุ่งการท�างานร่วมกับชาติพันธมิตรและมิตรประเทศของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งความร่วมมือกับญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย เกิดการสร้างความสัมพันธ์ 

๔ ฝ่าย ที่เรียกว่า กลุ่ม “จัตุรมิตร หรือ The Quad (Quadrilateral Relationship)  

ซึ่งสหรัฐฯ มองอินเดียเป็นชาติที่ก�าลังเติบโตในเอเชียและอาจก้าวสู่ความเป็น  

“ชาติมหาอ�านาจใหม่ของโลก” (leading global power)๖ ท�าให้สหรัฐฯ มุ่งขยาย

ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับรัฐบาลอินเดียอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็

พยายามส่งเสรมิผลกัดนัให้อนิเดยีมบีทบาทมากยิง่ขึน้ในภมิูภาค ซ่ึงแตกต่างจากอดีต

ในยคุสงครามเยน็ทีอ่นิเดยีเคยมีความใกล้ชิดกบัสหภาพโซเวยีตมาก่อน แต่ในปัจจุบนั

สหรัฐฯ มีความพยายามดึงอินเดียให้เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรกับชาติตะวันตก

 ในขณะทีจ่นีพยายามขยายอทิธพิลผ่านโครงการความริเร่ิมแถบและเส้นทาง 

(Belt and Road Initiative: BRI) BRI จึงกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทั้งโลกจับตามอง 

๖  สุรชาติ บ�ารุงสุข.(๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์อเมริกา-ยุทธศาสตร์โลก ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ไทย.๑๑ 
มิ.ย.๖๔.https://www.matichonweekly.com/column/article_126148
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ซึง่จนีเองกห็วงัผลกบัโครงการนีอ้ย่างยิง่เพือ่จะให้เป็นแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกจิจีนให้

เกิดการขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่กส็ามารถขยายตวัได้อย่างต่อเนือ่งท่ามกลางภาวะ

สงครามการค้า ซึ่ง BRI เองได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ทุกประเทศก�าลังต้องการ นั่นคือ  

เงินทุนและการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ โดยจีนมองว่า BRI จะท�าให้

ทั้งโลกเกิด “ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันส�าหรับมวลมนุษย์ (community with  

a shared future for mankind)”๗ ขอบเขตของ BRI ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานแล้ว หากแต่ขยายขอบเขตออกไปทุกมิติ ซึ่งจ�าแนกออกเป็น  

๔ ด้าน ได้แก่  ๑) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเช่ือมโยง (Boosting 

Infrastructure Connectivity) ๒) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Promoting Sustainable Development) ๓) ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่สามารถ

ปฏิบัตไิด้และได้รบัการร้องขอจากประเทศคูเ่จรจาของจีน (Strengthening Practical 

Cooperation) และ ๔) ความเชือ่มโยงประชาชน (Advancing People-to-People 

Exchanges)

 แม้ว่า BRI ดูเหมือนจะมีความก้าวหน้ามากข้ึน แต่ BRI ยังอาจท�าให้เกิด 

ผลกระทบมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ ๓ ประการ๘ ดังต่อไป

น้ี ประการแรก ความไม่พอใจภายในประเทศก�าลงัพฒันา แม้ BRI เป็นโอกาสส�าหรบั

ประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน แต่ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ อาจท�าให้เกิด

กระแสการต่อต้านโครงการลงทุนจากประเทศจีน ธุรกิจจีน และบุคลากรจากจีน 

ท�าให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวเส้นทางสายไหมไม่ประสบความส�าเร็จ

หรือเป็นไปอย่างเช่ืองช้า นอกจากนี้ การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในเส้นทาง

สายไหมทางบก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเส้นทางพาดผ่านเขตอธิปไตยของประเทศ

ต่าง ๆ ที่มีกฎระเบียบ บริบททางการเมืองและสังคมแตกต่างกัน มีผลประโยชน์ 

๗  บทความพิเศษการประชุม Shangri-La Dialogue (SLD) จาก http://www.aseanthai.net/
mobile_detail.php?cid=4&nid=9281
๘    เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์ิ.(๒๕๖๒). BRI ผลกระทบในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
ภูมิรัฐศาสตร์.๑๑ มิ.ย.๖๔,.https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647397
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แห่งชาตขิองตนเอง หากประเทศเหล่าน้ีมีกลุ่มคนท่ีไม่เห็นด้วยกบัโครงการ BRI หรอื

มีความเปราะบางเกี่ยวกับสิทธิของชนกลุ่มน้อย อาจเปิดช่องให้เกิดการแทรกแซง

จากกลุ่มต่อต้านหรือขบวนการก่อการร้ายก็เป็นได้ ประการที่สอง ความแตกแยก

ภายในภูมิภาค ที่ผ่านมา จีนได้เข้ามามีบทบาทและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ 

EU มากขึ้น ซึ่งแม้การลงทุนจากจีนจะเป็นโอกาสส�าหรับประเทศใน EU และยุโรป 

ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์หนี้ยูโรโซน แต่การรุกคืบของจีนเข้ามาใน

ภูมิภาคนี้ ได้สร้างความหวาดระแวงว่าจะท�าให้สหภาพยุโรปเสียสมดุลทางอ�านาจ 

ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ประเด็นแรก คือ การสูญเสียอ�านาจต่อรองของ EU เนื่องจาก

การแผ่อิทธิพลของจีนในกลุ่มประเทศยุโรป ท�าให้เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ต้อง

พึ่งพาจีนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่จีนเข้ามาควบคุมท่าเรือท่ีมีความส�าคัญ

เชิงยทุธศาสตร์ของยโุรปใต้และยโุรปกลาง ซึง่จนีจะสามารถควบคมุการค้าของยโุรป

และเข้าสูต่ลาดยโุรปได้มากขึน้ ประเดน็ทีส่อง คอื การสญูเสียความเป็นเอกภาพของ

สมาชิก EU เนื่องจากแนวทางของ BRI เป็นลักษณะการเจรจาต่อรองผลประโยชน์

เป็นรายประเทศ อาจท�าให้ถูกมองว่า จีนก�าลังใช้ยุทธศาสตร์การแบ่งแยกเพื่อ

ปกครอง ซึ่งผลประโยชน์จากจีนอาจท�าให้สมาชิก EU ขาดเอกภาพ หรืออาจถึงขั้น

เกิดการแยกตัวออกจาก EU ท้ังน้ี BRI ได้ท�าให้เกิดความไม่มีเอกภาพของภูมิภาค

ต่าง ๆ  แล้ว ดงักรณีที่กรซียับยัง้มตขิอง EU เกีย่วกบัปญัหาสทิธิมนษุยชนในประเทศ

จีนในปี ๒๐๑๗ ซึ่งคาดกันว่าเป็นเพราะอิทธิพลจากการลงทุนของจีนในท่าเรือและ

โครงการอืน่ ๆ  ในประเทศกรซี เป็นต้น ประการทีส่าม การเผชญิหน้ากนัของประเทศ

มหาอ�านาจ การแผ่ขยายอิทธิพลของจีน จะท�าให้เกิดความหวาดระแวงของ

มหาอ�านาจอื่น และเกิดความเสี่ยงในการเผชิญหน้าระหว่างมหาอ�านาจมากข้ึน  

โดยเฉพาะความพยายามควบคุมเส้นทางการสือ่สารทางทะเลของจนี โดยการลงทุน

พัฒนาท่าเรือ และการตั้งฐานทัพเรือยุทโธปกรณ์ทางการทหารในประเทศหรือดิน

แดนต่าง ๆ ที่อยู่ในทะเลจีนใต้และมหาสมุทรอินเดีย ท�าให้เกิดความพยายามสกัด

กั้นอิทธิพลของจีน เช่น การจัดตั้ง Quad เป็นต้น นอกจากนั้น จีนพยายามเชื่อมโยง

โครงข่ายโทรคมนาคมทัว่โลก หรอื digital Belt and Road ได้ท�าให้เกิดการเผชญิหน้า
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กับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและสิทธิการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ของโลกอยู่แต่เดิม (IPv4) แต่หลังจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ได้ลงมติมอบ

สิทธิดูแลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโลก (IPv9) เป็นเวลา ๑๐๐ ปีให้กับจีน หลังจากที่

สิทธิเดิมที่เป็นของสหรัฐฯ สิ้นสุดในปี ๒๐๒๐ ท�าให้สหรัฐฯ ต้องท�าสงคราม 

สือ่ (media war) กบัประเทศจนี เกดิการลอ็บบีไ้ม่ให้ประเทศพันธมติรใช้เทคโนโลยี 

5G ของจีน โดยอ้างประเดน็ความมัน่คงทางไซเบอร์ การจับกมุผูบ้รหิารบรษิทัหวัเว่ย 

ตลอดจนการทีส่หรฐัฯ ออกประกาศฉกุเฉนิ ห้ามบริษทัในประเทศใช้อปุกรณ์ส่ือสาร

โทรคมนาคมจากบริษัทต่างชาติ ซึ่งท�าให้กูเกิ้ลต้องยกเลิกการให้บริการในระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ แก่อุปกรณ์ของหัวเว่ย เป็นต้น

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 กำรขยำยพื้นที่ทำงยุทธศำสตร์ FOIP แสดงถึงความต้องการที่จะดึงเอา

อินเดียเข้ามาอยู่ร่วมในกรอบนโยบายของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อต้าน

การก่อการร้าย ความมั่นคงทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย ตลอดรวมถึงการสร้าง

ระบบพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับอินเดียในอนาคตด้วย อย่างไร

ก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐฯ ก�าเนิดขึ้นเพื่อ “ถ่วงดุล”  

กับการขยายบทบาทของจีนในเอเชีย แต่ยุทธศาสตร์นี้จะมุ่งการสร้างทางเลือกทาง

เศรษฐกิจ เพื่อท�าให้ประเทศในภูมิภาคลดทอนการพึ่งพากับการขยายอิทธิพลทาง

เศรษฐกจิของจีน ดงันัน้ เมือ่สหรัฐฯ ถอนตวัออกจากข้อตกลงการค้าภาคพืน้แปซิฟิก 

(The Trans-Pacific Partnership หรือ TPP) แล้ว ก็ท�าให้เกิดความไม่ชัดเจนว่า

อะไรคือทางเลือกดังกล่าวที่จะสามารถถ่วงดุลกับการรุกของจีนในโครงการ BRI 

 ในขณะที่ กห.สหรัฐฯ ได้มุ่งให้ความส�าคัญในการก�าหนดทิศทางรับมือกับ

ความท้าทายจากจนี โดย กห.สหรฐัฯ รายงานว่า นายลอยด์ ออสติน รมว.กห.สหรฐัฯ 

ลงนามในเอกสารก�าหนดทิศทางของ กห.สหรัฐฯ ในการรับมือกับความท้าทายจาก

จีนที่คณะท�างาน China Task Force จัดท�าขึ้นตามค�าสั่งของนายออสติน 

เมื่อ ก.พ.๖๔  โดยเอกสารดังกล่าว จะท�าให้ กห.สหรัฐฯ มีเป้าหมายและมีเอกภาพ
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ในการรับมือกับจีนที่เป็นความท้าทายอันดับ ๑ ของ กห.สหรัฐฯ รวมทั้งจะเป็นส่วน

ส�าคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ (National 

Defense Strategy) ต่อไป แม้ว่า กห.สหรฐัฯ ไม่เปิดเผยรายละเอยีดเอกสารดังกล่าว  

แต่นายออสตินระบุว่า สหรัฐฯ จะให้ความส�าคัญกับการร่วมมือกับพันธมิตรและหุ้น

ส่วน เฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก การร่วมมือกับหน่วยอื่น ๆ ในสหรัฐฯ 

ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยเพื่อพร้อมรับมือกับสงครามทุกรูปแบบ และใช้แนวคิด 

Joint Warfighting ในการปฏิบัติการด้านการทหารมากขึ้น

 โดยแต่งตั้ง “ซาร์” ผู้ดูแลรับผิดชอบนโยบายด้านอินโด-แปซิฟิก โดยเป็นที่

คาดหมายกันว่าเขาจะผลักดันให้สหรัฐฯเน้นหนักสร้างพันธมิตรในภูมิภาคนี้ให้มาก

ขึ้น และใช้กระบวนวิธีมุ่งเผชิญหน้าจีนให้น้อยลง ถึงแม้ว่ายังคงมีจุดยืนแข็งกร้าวกับ

แดนมังกร เคิร์ต แคมป์เบลล์ (Kurt Campbell) ที่เคยด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วย

รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐัฯฝ่ายกจิการเอเชยีตะวนัออกและแปซิฟิก ในคณะบริหาร

บารัค โอบามา รวมทั้งถูกมองว่าคือสถาปนิกในทางสติปัญญาเบื้องหลังนโยบาย  

“ปักหลักให้ความส�าคัญที่เอเชีย” (pivot to Asia) เมื่อช่วงต้นทศวรรษ ๒๐๑๐  

จะเข้าท�าหน้าที่เป็น “ผู้ประสานงานกิจการด้านอินโด-แปซิฟิก” (coordinator for 

Indo-Pacific affairs) ของไบเดน๙

 นอกจากนัน้ รฐับาลออสเตรเลยีเตรยีมทบทวนสญัญาเช่า ๙๙ ปี ของท่าเรอื

ทั้งทางพาณิชย์และทางทหารให้กับบริษัทของจีน คาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อ 

ความสมัพนัธ์ โดยกระทรวงกลาโหมออสเตรเลยีก�าลงัตรวจสอบว่า บรษิทั แลนด์บรดิจ์ 

กรุ๊ป ซึ่งเป็นของมหาเศรษฐี เย่ เฉิง สมควรถูกบีบให้ยกเลิกการเป็นเจ้าของท่าเรือใน

เมอืงดาร์วนิ ซึง่เป็นเมอืงเอกของรฐันอร์เทร์ิน เทอร์รทิอร ีด้วยเหตผุลด้านความมัน่คง

แห่งชาติหรือไม่ ทั้งนี้ แลนด์บริดจ์ กรุ๊ป ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพจีนชนะ

การประมูลเมื่อปี ๒๕๕๘ เพื่อด�าเนินกิจการท่าเรือด้วยมูลค่า ๕๐๖ ล้านดอลลาร์

๙  เดวดิ ฮตุต์.(๒๕๖๔). ‘ไบเดน’แต่งตัง้มอืดด้ีานเอเชยี เป็นผูค้มุนโยบาย‘อนิโด-แปซฟิิก’ ส่งสัญญาณ
มุ่งสร้างพันธมิตร ลดเผชิญหน้าแต่ยังคงแข็งกร้าวกับ‘จีน’ ๑๒ มิ.ย.๖๔,https://mgronline.com/
around/detail/9640000004811 
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ออสเตรเลยี หรอืราว ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยในวนัเดียวกนั นายกรัฐมนตรี จาซินดา 

อาร์เดิร์น แห่งนิวซีแลนด์ เผยว่า มีหลายอย่างที่แตกต่างระหว่างจีนกับนิวซีแลนด์ 

ซึง่ยากจะเห็นพ้องต้องกนั แต่ความต่างเหล่านีไ้ม่ได้ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ ท่ามกลาง

บทบาทของจีนต่อโลกท่ีเติบโตและเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซ่ึงถือเป็นปัญหาท้าทาย

ส�าหรับนิวซีแลนด์และทั้งภูมิภาคอินโดแปซิฟิก หลังนิวซีแลนด์ถูกประเทศพันธมิตร

ตะวันตกกดดันกับการไม่ใช้ภาคีหน่วยข่าวกรองของกลุ่มความร่วมมือ ๕ ประเทศ 

หรือ Five Eyes รวมถึงออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดาและสหรัฐฯ ในการวิจารณ์จีน

เรื่องสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงกับชาวอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียง

 ในขณะท่ี จีนได้ระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกรอบทวิภาคีทั้งหมดกับ

ออสเตรเลีย๑๐ โดยอ้างคณะกรรมาธิการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC)  

ว่า รฐับาลจีนจะระงบักจิกรรมทัง้หมดภายใต้ความตกลง China-Australia Strategic 

Economic Dialogue ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง NDRC และรัฐบาลออสเตรเลีย

ที่จัดท�าตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยมีผลบังคับใช้ทันที เพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลออสเตรเลีย 

เพิกถอนความตกลงว่าด้วยความริเริ่มแถบและเส้นทาง (BRI) ระหว่างจีนกับรัฐ

วิกตอเรียของออสเตรเลีย โดยจีนระบุว่าเป็นการแสดงจุดยืนของจีนที่ชัดเจน  

เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเป็นการตอบโต้ระดับกลไกทางการทูตกับ

ออสเตรเลียของจีนเป็นครั้งแรก ขณะท่ีนาย Dan Tehan รมว.กระทรวงการค้า

ออสเตรเลยีแสดงความผดิหวงัต่อการตดัสนิใจของจีน พร้อมทัง้ยนืยนัว่า ออสเตรเลยี

ยังคงเปิดกว้างที่จะเจรจา

 ในขณะที่ สหราชอาณาจักรเริ่มการเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP  

อย่างเป็นทางการ โดยรมว.กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ ของสหราชอาณาจักร 

เริม่การเจรจาออนไลน์กบันาย Yasutoshi Nishimura รมว.กระทรวงเศรษฐกจิและ

การคลงัของญีปุ่น่ ในฐานะประธานของกลุม่สมาชกิความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ

ภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-

๑๐  ส�านักข่าวกรอง.(๒๕๖๔).รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ,https://www.nia.go.th/niaweb59/
page-news1.asp?f=1&l=&i=&p=3&j=
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Pacific Partnership - CPTPP) เพื่อหารือถึงแนวทางการเข้าร่วมความตกลง 

ดังกล่าว หลังจากสหราชอาณาจักรยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อ ก.พ.๖๔ พร้อม 

ระบุว่า CPTPP ที่มีมูลค่าการค้ากว่า ๙ ล้านล้านปอนด์ จะเป็นโอกาสอันดีให้กับ 

ภาคธุรกิจและผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่มีการเติบโต

อย่างรวดเร็วภายใต้ชาติสมาชิกที่มีประชากรรวมกันกว่า ๕๐๐ ล้านคน

 ในขณะที่ ญี่ปุ่นให้สัตยาบันความตกลง RCEP เป็นประเทศที่ ๓ โดยอ้าง

ถ้อยแถลงของ นายโทชิมึตสึ โมเทกิ รมว.กต.ญี่ปุ่น ว่าญี่ปุ่นได้ให้สัตยาบันต่อ 

ความตกลงหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจระดบัภูมภิาค (Regional Comprehensive Economic 

Partnership : RCEP) แก่ส�านักงานเลขาธิการอาเซียนเป็นประเทศที่ ๓ หลังจาก

สิงคโปร์และจีนตามล�าดับ ซึ่ง RCEP เป็นความตกลงทางการค้าแรกของญี่ปุ่นที่ม ี

ทั้งจีนและเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ ๑ และ ๓ ของญี่ปุ่นตามล�าดับ ร่วมอยู่ด้วย 

ขณะเดียวกัน นายฮิโรชิ คาจิยามะ รมว.เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

ระบุว่า RCEP จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและ

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกให้แน่นแฟ้น 

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ RCEP จะสามารถมีผลบังคับใช้ได้ภายใน ๖๐ วัน หลังจากมีประเทศ

สมาชิกอาเซียนอย่างน้อย ๖ ประเทศ และประเทศอื่นอีก ๓ ประเทศ ให้สัตยาบัน

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 กำรแข่งขันกำรปิดล้อมจีนที่ทวีควำมรุนแรงชัดเจนตึงเครียดมำกข้ึน  

จากกรณีที่ออสเตรเลียแสดงบทบาทที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ

ชาติมหาอ�านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับ

จีนมีแนวโน้มตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ประเด็นความตึงเครียดในการหาท่ีมา

ของโรคโควดิ-๑๙ การแสดงความกังวลต่อการเปลีย่นแปลงระบบเลอืกตัง้ของฮ่องกง 

ตลอดจนการระงับกิจกรรมทั้งหมดภายใต้ความตกลง China-Australia Strategic 

Economic Dialogue ในทางตรงกันข้าม พบว่า ออสเตรเลียแสดงความสัมพันธ์

อย่างแน่นแฟ้นและใกล้ชิดอย่างยิ่งกับกลุ่ม QUAD และประเทศพันธมิตร ในเรื่อง
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การเสรมิสร้างขดีความสามารถด้านความมัน่คงในภูมภิาคซึง่แสดงถงึความพยายาม

ในการรักษาผลประโยชน์ และแสดงบทบาทการเป็นประเทศที่ส�าคัญในภูมิภาค 

อินโดแปซิฟิก

 นอกจากนั้น การเกิดความพยายามในการแสวงหาประเทศพันธมิตรของ

ฝ่ายตน อาท ิสหรฐัฯ มีความพยายามดงึสงิคโปร์และเวยีดนาม ในขณะทีจ่นี พยายาม

ดึงลาวและเวียดนาม เข้าฝ่ายตน ซึ่งพื้นที่สุ่มเสี่ยง คือ ทะเลจีนใต้ ดังนั้น อาจเกิด 

การแย่งพันธมิตรของฝ่ายตน ที่น�าไปสู่ข้อพิพาททางทหารในอนาคตที่รุนแรงขึ้น

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 ความเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน ไทยจะแสวงประโยชน์ทั้งจาก

ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI)  

ไปพร้อม ๆ กับการรักษาสมดุลอ�านาจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ

มหาอ�านาจ อันจะน�าไปสู่ผลประโยชน์แห่งชาติและการให้สนับสนุนในกรอบของ 

ผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests)

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

•	 ความท้าทายในการบรหิารจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบั

ประเทศมหาอ�านาจที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แห่งชาติ โดยการบีบ

บงัคบัให้ปฏบัิตติามนโยบายภายใต้ยทุธศาสตร์ของประเทศมหาอ�านาจ

•	 การแทรกแซงของชาติมหาอ�านาจที่อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย

และประเทศเพื่อนบ้าน

 
ประเด็นย่อย ๑.๒ กำรแข่งขันทำงภูมิรัฐศำสตร์ (Geo-politics)

 “สถานการณ์ในเมียนมา เป็นประเดน็ส�าคญัเชงิภมูริฐัศาสตร์ทีส่่งผลกระทบ

ต่อเอกภาพของอาเซียน ด้วยภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศเมียนมาท่ีเป็นจุดศูนย์กลาง

ของอาเซยีนทีม่พีรมแดนเป็นประตเูช่ือมโยงจนีและอนิเดยี เป็นทางผ่านของวตัถดุบิ
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และสินค้าระหว่างภูมิภาคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยเฉพาะด้านพลงังานอนัเป็นปัจจยัส�าคญัของยคุอตุสาหกรรม และเป็นตลาดสนิค้า

ประเภทอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของประเทศในภูมิภาค รวมถึงเมียนมา

ยังมีแรงงานขั้นต�่าราคาถูก สิ่งเหล่านี้ท�าให้เมียนมามีบทบาทส�าคัญต่อกลุ่มประเทศ

อาเซียนและมีผลประโยชน์อันเป็นที่ต้องการของชาติมหาอ�านาจอีกด้วย”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scanning) 

 เมยีนมามคีวามส�าคัญทางภูมรัิฐศาสตร์๑๑ เพราะมชีายแดนติดกบัมหาอ�านาจ 

ได้แก่ อินเดียและจีน โดยเมียนมาเป็นประตูส�าคัญของอินเดียที่สามารถเชื่อมโยง 

สูอ่าเซยีน ขณะทีเ่ป็นทางออกทางทะเล (มหาสมทุรอนิเดยี) ให้แก่ ภาคตะวนัตกเฉยีงใต้

ของจีน ซึ่งจีนได้บรรจุเส้นทางเชื่อมโยงไว้ในกรอบระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา 

(China-Myanmar Economic Corridor : CMEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางภายใต้

โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (Belt and Road Initiative : BRI)  

ที่จะช่วยลดความเสี่ยงและประหยัดต้นทุนต่อการพึ่งพาเส้นทางการขนส่งทางเรือ

ผ่านช่องแคบมะละกา นอกจากนี้ พื้นที่ทางภาคเหนือของเมียนมาซึ่งมีลักษณะเป็น

ที่ราบสูงและเป็นที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า ๑๓๕ กลุ่ม๑๒ และมีความเปราะบาง

ต่อการเข้ามามีอิทธิพลโดยประเทศภายนอก โดยเฉพาะจีนได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือ

กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่ม อาทิ ชาติพันธุ์ว้า โกกั้ง และคะฉิ่น จากการท่ีเมียนมา 

๑๑  ณฐ์ชนนท์ ลิ่มบุญสืบสายและธนิษฐา สุกกล�่า.(๒๕๖๔).วิเทศปริทัศน:เมื่อปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็น
ทั้งโอกาสและความท้าทายในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ. ๒๐ มิ.ย.๖๔. .https://image.mfa.
go.th/mfa/0/4OJCTby7gE/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B
8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%
E0%B8%99%E0%B9%8C_6-2564_%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88
%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%
B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95
%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf
๑๒ ณฐ์ชนนท์ ลิ่มบุญสืบสายและธนิษฐา สุกกล�่า.(๒๕๖๔).วิเทศปริทัศน:เมื่อปัจจัยทางภูมิศาสตร์เป็น
ทั้งโอกาสและความท้าทายในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ. ๒๐ มิ.ย.๖๔. อ้างแล้ว
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มีข้อจ�ากัดทางด้านภูมิศาสตร์และมีความเปราะบางทางด้านชาติพันธุ์/วัฒนธรรม  

เมยีนมาจึงพยายามด�าเนนินโยบายต่างประเทศอย่างสมดลุกบัมหาอ�านาจต่าง ๆ  เพือ่

ลดการพึ่งพาจีน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การรัฐประหารในเมียนมา อาจท�าให ้

เมียนมาต้องพ่ึงพาจนีมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากผลของการด�าเนนิมาตรการคว�า่บาตรของ

สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกต่อรัฐบาลทหารเมียนมา

 นบัตัง้แต่สถานการณ์การเมอืงในเมยีนมาทีก่องทัพได้ก่อการรฐัประหารยดึ

อ�านาจจากรัฐบาลพลเรือน ซึ่งรัฐบาลทหารใช้ก�าลังเข้าปราบปรามประชาชนที่ออก

มาชุมนุมต่อต้านการครอบครองอ�านาจของกองทัพ เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

จากการที่ทหารใช้กระสุนจริงเข้าสลายการชุมนุมในหลายเมืองใหญ่ท่ัวประเทศ  

ทั้งย่างกุ้ง ทวาย และมัณฑะเลย์ เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นดังกล่าวท�าให้

นานาชาตหินักลับมาตัง้ค�าถามกบัประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

หรืออาเซียน ซ่ึงเป็นเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เมียนมาเป็นหนึ่งในสมาชิก  

นับจากการลงนามร่วมกันในปฏิญญากรุงเทพเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐๑๓ ซึ่งความท้าทาย

ส�าคัญที่อาเซียนต้องเผชิญมาโดยตลอด นั่นคือ ความหลากหลายในหมู่ประเทศ

สมาชิกที่มีระบอบการปกครอง สังคม และวัฒนธรรมแตกต่างกัน และด้วยอาเซียน

ยดึหลกัการ “การไม่แทรกแซงกจิการภายในของกนัและกนั” ซึง่เป็นหนึง่ในรากฐาน

ส�าคัญทีส่มาชิกยึดถอืไว้เพือ่สร้างเสถยีรภาพและรกัษาความสมัพนัธ์ฉนัท์มติรระหว่าง

กัน ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่าทีของอาเซียนอาจมองดูราบเรียบต่อเมียนมา 

แม้แต่แถลงการณ์ของประธานอาเซียนปี ๒๐๒๑ อย่างบรูไนที่มีน�้าเสียงที่

ประนีประนอม รอมชอม แบบบัวไม่ให้ช�้าน�้าไม่ให้ขุ่น โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันมา

พูดคุยกันด้วยการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย นิติรัฐ ธรรมาภิบาล การเคารพ 

ปกป้องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน อย่างไรก็ตาม ภายใต้

หลักการไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันนี้ แม้ประเทศสมาชิกได้ออกมาแสดงบทบาท  

เพื่อหวังคลายวิกฤตให้จบลงโดยเร็ว ก่อนที่จะสร้างความเสียหายบานปลายจนยาก

๑๓  ASEAN.(๒๕๖๒).ก�าเนิดอาเซียน.๑๙ มิ.ย.๖๔,https://asean2019.go.th/th/abouts/birth-of-
asean/

Thailand Strategic Outlook 2021 – 202336



จะแก้ไข เช่น สิงคโปร์เป็นอีกประเทศแรก ๆ ที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อ 

การก่อรฐัประหารของเมยีนมา โดยกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์ได้ออกแถลงการณ์แสดง

ความกงัวลอย่างมากต่อสถานการณ์ในเมยีนมา และขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกล้ันต่อ

สถานการณ์ดงักล่าว พร้อมท้ังแสดงจดุยนือย่างชดัเจนท่ีจะไม่สนบัสนนุการคว�า่บาตร 

เพราะจะส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่ได้ออก

แถลงการณ์ผ่านกระทรวงต่างประเทศในลกัษณะทีค่ล้ายกันว่า ต้องการให้ทกุฝ่ายใน

เมียนมาหาทางแก้ปัญหาเรื่องการเลือกตั้งอย่างสันติ และหันหน้ามาเจรจากัน เพื่อ

หลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชน ด้านฟิลิปปินส์และกัมพูชา 

ดูเหมือนจะสงวนท่าทีมากกว่าบรรดาประเทศท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยในช่วงแรก

ฟิลิปปินส์ได้ออกมาแถลงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาว่า ฟิลิปปินส์ให้ความส�าคัญกับ

ความปลอดภัยของชาวฟิลปิปินส์ทีอ่าศยัอยูใ่นเมยีนมา และมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าว

เป็นกิจการภายในของเมียนมาที่ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง ก่อนจะออกมาแสดง 

ความกงัวลต่อการรฐัประหาร และเรยีกร้องให้มกีารแก้ปัญหาวกิฤตในครัง้นีอ้ย่างสนัตวิธิี

ในภายหลัง ขณะที่กัมพูชาได้ย�้าจุดยืนที่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซง

กิจการภายในของเมียนมาตามหลักการของอาเซียน ในขณะที่ ไทยและลาว ก็ไม่ได้

แสดงท่าทีที่โอนอ่อนต่อการกระท�าของกองทัพเมียนมาไปทั้งหมด ส่วนอินโดนีเซีย

กลายเป็นประเทศท่ีออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีแสดงความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนด้วย 

การเรยีกร้องให้เพือ่นสมาชกิจดัการประชมุวาระเร่งด่วน เพือ่คลายวกิฤตในเมยีนมา  

ทัง้ยงัส่งรัฐมนตรต่ีางประเทศมาร่วมหารอืกบัรฐัมนตรีต่างประเทศของรฐับาลทหาร

เมียนมาที่กรุงเทพฯ อีกด้วย 

 นอกจากนั้น บทบาทของประเทศมหาอ�านาจ เช่น สหรัฐฯ ได้ออกมาใช้

มาตรการกดดันและคว�่าบาตรต่อเมียนมาอย่างหนัก เนื่องจากกระทรวงการต่าง

ประเทศสหรัฐฯ ได้พิจารณาปัจจัยท้ังหลายแล้วสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมานั้น

เป็นการรัฐประหาร หรือ coup d’etat มิใช่ปฏิบัติการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ

๑๔  Infoquest.(๒๕๖๔). In Focus: วิกฤตการเมืองเมียนมา บททดสอบความเป็นเอกภาพในอาเซียน.
๒๕ มิ.ย.๖๔https://www.infoquest.co.th/2021/69108
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อย่างที่พลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย อ้างแต่อย่างใด๑๔ ในขณะที่ทางการของจีน 

ไม่เรยีกว่า “รฐัประหาร” แต่ใช้ค�าว่า “การปรบัคณะรัฐมนตรีคร้ังส�าคญั” ซ่ึงจีนอาจ

พยายาม “รักษาดุลถ่วง” ระหว่างขั้วอ�านาจพลเรือนและทหารของเมียนมา เพื่อให้

สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้เช่นกัน โดยอาจจะใช้จังหวะและ

โอกาสนี้ในการสร้างผลประโยชน์เพื่อตนอย่างเต็มท่ีเช่นกัน เนื่องจากจีนต้องการ

ความร่วมมือจากเมียนมา (ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นรัฐบาล) เพื่อผลประโยชน์ตาม

นโยบาย One Belt One Road ที่ต้องสร้างเส้นทางคมนาคมจากทางตอนใต้ของ

จีนข้ามผ่านเมียนมาเข้าสูม่หาสมทุรอนิเดยีในการอ�านวยความสะดวกทีส่�าคญัยิง่ต่อ

จีนทั้งด้านการค้าและยุทธศาสตร์ในระยะกลางและระยะยาว๑๕ ความพยายามของ

จีน อาทิ การซ่อมถนน Burma Road เก่าเข้าสู่รัฐฉานของเมียนมา และสร้างท่อส่ง

แก๊สธรรมชาตมิรีะยะทางยาวกว่าพนักโิลเมตรจากยนูนานทางใต้ของจนีเชือ่มต่อกับ

อ่าวเบงกอล เพือ่ส่งน�า้มนัดบิจากอ่าวเปอร์เซยีและแอฟรกิา นอกจากนี ้ยงัมโีครงการ

สร้างทางรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือน�้าลึก และเขตอุตสาหกรรม ณ จุดที่ติดกับฝั่ง 

อ่าวเบงกอลที่จีนวางท่อน�้ามันและแก๊สธรรมชาติไว้อันเป็นผลประโยชน์ของจีน 

ในเมียนมา 

 ในขณะที่ อินเดียก็ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายแดนด้านจีน

เช่นกัน๑๖ โดยอนิเดยีได้เปิดใช้งานถนน ๑๒ สาย ซึง่การทีอ่นิเดยีเร่งพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน เช่น ถนน อุโมงค์ และสะพาน ตามแนวชายแดนอินเดีย-จีน ต้ังแต่ปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น เพื่อแข่งขันกับจีน รวมท้ังเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย

ก�าลังพลและการส่งก�าลังบ�ารุง เพราะอินเดียกับจีนมีความขัดแย้งบริเวณแนวเส้น

ควบคุมแท้จริง (Line of Actual Control : LAC) ทั้งนี้ แม้อินเดียและจีนจะจัดการ

พูดคุยเพ่ือหาแนวทางบรรลุข้อตกลงถอนก�าลังทหารออกจากบริเวณแนวเส้น LAC 

๑๕  ไทยโพสต์.(๒๕๖๔).รัฐประหารเมียนมากับเกมภูมิรัฐศาสตร์มหาอ�านาจ. ๒๐ มิ.ย.๖๔, https://
www.thaipost.net/main/detail/92305
๑๖  ส�านักข่าวกรอง.(๒๕๖๔).รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ.๑๘ ม.ิย.๖๔, https://www.nia.go.th/
niaweb59/page-news1.asp?f=1
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ต่อเนื่อง แต่ท้ังสองฝ่ายยังคงประจ�าการก�าลังพลตามแนวเส้น LAC ถึงฝ่ายละ 

๕๐.๐๐๐-๖๐.๐๐๐ นาย ซึ่งยังถือเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงข้อพิพาทอีกด้วย แม้เมียนมาจะ

มีความระแวงต่อจีน และอีกด้านหนึ่งของเมียนมา คือ อินเดีย ซึ่งมีความสัมพันธ ์

ที่ไม่ราบรื่นกับจีนมาโดยตลอดเช่นกัน จึงถือได้ว่าเมียนมาเป็นพ้ืนท่ีส�าคัญทาง

ภูมิรฐัศาสตร์ในการช่วงชงิผลประโยชน์ของชาตมิหาอ�านาจ อาจกล่าวได้ว่า เมยีนมา

ก�าลงัเผชญิกบัประเทศในการถ่วงดลุมหาอ�านาจทีเ่ป็นเพือ่นบ้านอย่างจนีและอนิเดยี 

และเผชิญกับการเข้ามาของมหาอ�านาจ เช่น สหรัฐฯ ซึ่งมุ ่งผลประโยชน์ด้าน

ภูมิรัฐศาสตร์ต่อประเทศตน

 

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 มำตรกำรกดดันและคว�่ำบำตรต่อเมียนมำของประเทศมหำอ�ำนำจ เช่น 

สหรัฐฯ ที่ได้ประกาศคว�่าบาตรบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมา  

โดยขึน้บญัชีคว�า่บาตรสภาบรหิารแห่งรฐั (State Administration Council-SAC)๑๗  

ซึ่งเป็นกลไกบริหารประเทศที่กองทัพเมียนมาจัดตั้งขึ้นหลังจากยึดอ�านาจ พร้อมทั้ง

ขึ้นบัญชีและอายัดทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ SAC ได้แก่ สมาชิก SAC รัฐมนตรี 

ประธานธนาคารกลาง ประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ และครอบครวัของสมาชกิ 

SAC เพื่อตอบโต้กรณี SAC และกองทัพเมียนมาใช้ความรุนแรงต่อประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง และ SAC ล้มเหลวในการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสหรัฐฯ เรียกร้อง

ให้นานาประเทศร่วมกดดนัเมยีนมามากขึน้ โดยชีว่้า สหราชอาณาจักรและแคนาดา

จะด�าเนินการคว�่าบาตรบุคคลดังกล่าวเช่นกัน เพื่อกดดันให้เมียนมาด�าเนินการตาม

ฉันทามติ ๕ ข้อของการประชุมผู้น�าอาเซียน เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๔ 

 นอกจากนั้น กำรปฎิบัติตำมฉันทำมติอำเซียน การแสดงออกและบทบาท

ของเมียนมานั้น จะเป็นตัวบ่งชี้ส�าคัญต่อความมีเอกภาพในอาเซียน จากการประชุม

ผูน้�าอาเซยีนนดัพเิศษเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ทีผ่่านมา ณ ส�านกังานเลขาธกิาร

๑๗  ส�านกัข่าวกรอง.รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ, ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔,https://www.nia.go.th/
niaweb59/page-news1.asp?f=1&l=&i=&p=12&j=
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อาเซียน กรุงจาการ์ตา ซึ่งมีวาระส�าคัญเป็นเรื่องการหาทางคล่ีคลายสถานการณ ์
ในเมียนมา โดย พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมา
เดนิทางมาเข้าร่วมการประชมุด้วย โดยแถลงการณ์ของประธานอาเซียน ซ่ึงปีนีบ้รไูน
เป็นประธาน ระบุถึงฉันทามติ ๕ ข้อ๑๘ ดังนี้ (๑) ความรุนแรงในเมียนมาต้องยุติใน
ทันทีและขอให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มท่ี (๒) ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องพึงต้ัง
ต้นการเจรจาหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแสวงหาทางออกอย่างสันติโดยยึดถือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตัง้ (๓) ผูแ้ทนพเิศษของประธานอาเซยีนจะคอยอ�านวย
การไกล่เกลีย่ในกระบวนการเจรจาหารอื โดยความช่วยเหลอืของเลขาธกิารอาเซยีน 
(๔) อาเซยีนจะให้ความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรมผ่านกลไกของอาเซียนทีร่บัผดิชอบ
งานด้านน้ี และ (๕) ผู้แทนพิเศษและคณะจะเดินทางเยือนเมียนมาและพบกับ 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจึงเป็นที่จับตาของทุกฝ่ายว่าอาเซียนกับผู้น�ากองทัพเมียนมาจะ
ได้จุดเริ่มต้นร่วมกันอย่างไรในการแก้ไขปัญหา หลังจากที่การต่อต้านรัฐประหารใน
เมียนมาด�าเนินมาตั้งแต่วันแรกท่ีเกิดการยึดอ�านาจ และมีการใช้ความรุนแรง 
ปราบปราม มีผู้เสียชีวิตละมีผู้ถูกจ�ากุมคุมขังอีกเป็นจ�านวนมาก

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)
 สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในเมยีนมำยังคงด�ำเนินต่อไป ซ่ึงอาจเข้าสู่ภาวะ
รัฐล้มเหลว๑๙ ในลักษณะสงครามกลางเมือง ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบจาก
คลื่นผู้อพยพจ�านวนมากตามแนวชายแดน จากการหนีอพยพภัยสงคราม หรือ 
การถกูคุกคามต่อชวีติจากเผดจ็การทหารเมยีนมา เพราะการอยูใ่นพ้ืนทีห่รือภมูลิ�าเนา
ของตนอาจมีความเสี่ยงภัยต่อชีวิต และอาจได้รับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
รนุแรง ซึง่การกระท�าดงักล่าวนีจ้ะท�าให้ความน่าเชือ่ถอืและภาพลกัษณ์ของประเทศ
เมียนมาเสียหายในเวทีประชาคมระหว่างประเทศ และยังแสดงถึงความไม่มี

มนุษยธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตการเลือกตั้งอาจเกิดขึ้น 

๑๘ PostToday.(๒๕๖๔).ความเป็นอาเซียนในหลกัฉนัทามต.ิ๒๓ ม.ิย.๖๔, https://www.posttoday.
com/politic/columnist/651624
๑๙ ประชาชาติธุรกิจ.(๒๕๖๔). ‘เมียนมา’ เสี่ยงสู่ภาวะรัฐล้มเหลว ไทย-อาเซียน…กับภารกิจที่ท้าทาย.
๒๒ มิ.ย.๖๔, https://www.prachachat.net/columns/news-647672
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 แต่ที่น่าจับตามอง คือ บทบาทของอาเซียนจะด�าเนินการเช่นไร เมื่อผู้น�า

ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเป็นประธานอาเซียนวาระละ 

๑ ปีสลับกันไป ซึ่งปีนี้มีการแต่งตั้งทูตพิเศษเพื่อเข้าไปสังเกตการณ์ในเมียนมา  

ในขณะที่ปีหน้า กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนคนต่อไป อาจมีกระบวนการวิธีที่

แตกต่างออกไปสะท้อนให้เหน็ว่า รปูแบบและกระบวนการนัน้ ยงัคงเป็นความท้าทาย

ในมาตรฐานของอาเซียนอย่างชัดเจน ฉะนั้น วิกฤตการเมืองในเมียนมาจึงเป็นแบบ

ทดสอบในเรื่องเอกภาพในอาเซียนได้เป็นอย่างดี ในความหลากหลายของประเทศ

สมาชิกที่มีระบอบการปกครอง สังคม และวัฒนธรรมแตกต่างกัน ดังนั้น บทบาท

ของไทยจะด�าเนินความสมัพนัธ์อย่างไรต่อเมยีนมาและเวทกีารเมอืงระหว่างประเทศ

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

•	 บทบาทของไทยในการน�าและขับเคลื่อนอาเซียนสันติสุขและ 

ความผาสุขในภูมิภาค

•	 เป็นโอกาสทีไ่ทยได้มกีารแลกเปลีย่นความเหน็เกีย่วกับการส่งเสรมิ

ความร่วมมือในภูมิภาคระหว่างกัน โดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางและเห็น

พ้องกันถึงบทบาทที่ส�าคัญของอาเซียนในการส่งเสริมเสถียรภาพและ

สันติภาพในภูมิภาค

•	 บริษัทต่างชาติที่ลงทุนในเมียนมาหลายชาติจะพิจารณาทบทวน

แผนการลงทนุและชะลอการลงทนุ ซึง่อาจจะเป็นโอกาสของไทยในอนาคต

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

•	 การแทรกแซงของชาติมหาอ�านาจ อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

•	 ปัญหาภยัคกุคามรปูแบบใหม่ อาท ิความไม่สงบของประเทศเพือ่น

บ้าน เป็นต้น

•	 อาเซียนสั่นคลอนไม่เป็นเอกภาพ
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•	 ผู ้อพยพจ�านวนมากตามแนวชายแดน จากการหนีอพยพภัย

สงคราม หรือการถูกคุกคามต่อชีวิตจากเผด็จการทหารเมียนมาสู่แนว

ชายแดนไทยมากขึ้น 

•	 การเกิดอาชญากรรม และโรคระบาด 

ประเด็นย่อย ๑.๓ กำรแข่งขันทำงภูมิเศรษฐศำสตร์ (Geo-economics)

 “การแข่งขันและความขัดแย้งระหว่างประเทศในปัจจุบัน นอกเหนือจาก

ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) แล้ว ยังมีประเด็นภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-

economics) อีกด้วย เนื่องจากการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น 

เป็นยทุธศาสตร์ส�าคญัเชือ่มโยงประเทศต่าง ๆ  ผ่านกระบวนการทางเศรษฐกิจ ค�าว่า 

“Geo-economics” อันหมายถึง การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในการสนับสนุนส่ง

เสริมและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งสร้างผลกระทบต่อการด�าเนิน 

การด้านเศรษฐกจิของชาตอิืน่ๆ และต่อเป้าหมายทางการเมอืงของประเทศตนเอง๒๐”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scanning) 

 นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๑ ที่จีนได้เข้าร่วมองค์การการค้าโลก World Trade 

Organization (WTO) และด้วยต้นทนุค่าแรงทีถ่กู ท�าให้จีนเป็นแหล่ง Supply Chain 

ในฐานะเป็นผลิตสินค้าและสร้างนวัตกรรมจากเทคโนโลยี ตั้งแต่ต้นน�้าจนปลายน�้า

ไปยังยุโรป เอเชีย แอฟริกาและอเมริกาใต้ นอกจากนี้ จีนได้ขยายก�าลังทหารไปยัง

ทะเลจีนใต้ รวมถึงโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (Belt and Road 

Initiative : BRI) ท�าให้ความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐฯ มีความสัมพันที่แย่ลง 

เนือ่งจากสหรฐัฯ เป็นฝ่ายเสยีดลุการค้าให้กบัจนีอย่างหนกัมาโดยตลอด โดยสงคราม

การค้ามุง่ประเดน็หลกัไปทีม่หาอ�านาจอย่างจนีกบัสหรัฐฯ สืบเนือ่งจากการท่ีสหรัฐฯ 

ขาดดุลการค้ากับจีนมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าพวกคอมพิวเตอร์และ
๒๐ ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์.Geo-economics ภูมิเศรษฐศาสตร์.๓๐ มิ.ย.๖๔,http://www.tpso.
moc.go.th/sites/default/files/geo-economics_0.pdf
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อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนสินค้าส่งออกที่สหรัฐฯ ส่งไปยังจีนนั้น ส่วนใหญ่ 

จะเป็นสินค้าจ�าพวกเครื่องบินพาณิชย์ ถั่วเหลือง และรถยนต์ นอกจากนี้ สหรัฐฯ  

ยงัระบวุ่า พบการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมหลายประการของจนี เช่น กฎหมายห้ามต่างชาติ

ครอบครองกิจการ หากนักลงทุนต่างชาติต้องการเข้าไปลงทุนในจีนจะต้องมีคนจีน

เป็นหุ้นส่วนร่วมด้วยและเพื่อให้สินค้านั้นสามารถเข้าสู่ตลาดจีนท�าให้หลายบริษัท

ต่างชาติต้องยอมถูกกดดันถ่ายโอนเทคโนโลยีให้ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังหวั่นกับ

นโยบายอุตสาหกรรมจนีตามแผนพฒันาเชงิรกุเพือ่ก้าวสูผู่น้�าด้านเทคโนโลย ี(Made 

in China 2025) ซึง่จนีพยายามทีจ่ะพฒันาสนิค้าทีม่คีณุภาพสงูและรวมไปถงึสนิค้า

ไฮเทคมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นสนิค้ากลุม่ไอท ีทัง้ Hardware และ Software และสนิค้า

ชนิดอื่น ๆ

 จากนโยบายเดิม “America First” ของอดีตปธน.ทรัมป์ ที่ต้องการลด 

การขาดดุลทางการค้ากับประเทศจีน และการเพ่ิมการจ้างงานในสหรัฐฯ ซ่ึงเกิด 

ความบาดหมางระหว่างกันในประเดน็การละเมดิลขิสทิธิแ์ละทรพัย์สนิทางปัญญาของ

สินค้าจากจีน อาทิ สินค้ากลุ่มไอที ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Hardware และ Software และ

สินค้าชนิดอื่น ๆ  อีกด้วย ประกอบกับฝ่ายสหรัฐฯ หวั่นต่อนโยบาย Made in China 

2025 ซึง่จนีพยายามทีจ่ะพฒันาสนิค้าให้มคีณุภาพสงู รวมไปถงึสนิค้าทีท่นัสมยัมากขึน้ 

การตอบโต้กันระหว่างสองประเทศ น�าไปสู่ผลกระทบต่อหลายบริษัทในสหรัฐฯ  

โดยเฉพาะกลุ่มที่มี Supply Chain จากประเทศจีน อย่างเช่น Apple หรือ Cisco 

เป็นต้น เพราะมีฐานการผลิตในจีน ส่วนบริษัทในจีนก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน 

โดยเฉพาะบรษัิททีผ่ลติสนิค้าไอทเีพือ่ส่งไปประกอบต่อ เช่น บรษิทั Sunny Optical 

หรอื AAC เป็นต้น ซ่ึงมฐีานการผลติในจนีและส่งออกไปยงัสหรัฐฯ ซ่ึงได้รับผลกระทบ 

ในเรือ่งอตัราภาษทีีแ่ต่ละฝ่ายก�าหนด นอกจากนี ้ยงัส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เพราะ

ราคาสนิค้าโดยเฉพาะสนิค้าไอทมีรีาคาสงูขึน้นัน่เอง จนกลายเป็นสงครามการค้า (Trade 

War)๒๑ ที่ลามออกไปทั่วโลก น�าไปสู่การแบ่งแยกทางการค้า การเงิน และการลงทุน 

๒๑ Brandinside.(๒๕๖๓). ทรัมป์กล่าวหาจนีพยายามควบคมุค่าเงนิหยวน หลงัจากเกดิสงครามการค้า. 
๑๕ มิ.ย.๖๔. https://brandinside.asia/trump-tweet-about-china-rmb-manipulate-currency/
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และการแบ่งแยกเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ ออกจากจีน กลายเป็นสงครามเทคโนโลยี

ทางด้านการเงิน (Financial Technology) หรือที่เรียกว่า “Fintech” นั่นเอง 

 เมือ่โจ ไบเดน เข้ามารบัต�าแหน่งประธานาธบิดสีหรฐัคนใหม่ สมรภมิูสงคราม

การค้าได้เปลีย่นจากรปูแบบสงครามการค้า สูร่ปูแบบการเจรจาการค้าแบบพหภุาคี 

(Multilateralism) กันโดยตรง โดยรูปแบบการเจรจาจะแบ่งออกเป็นอย่างน้อย  

๒ ขั้ว คือ ขั้วฝั่งชาติตะวันตก ประกอบด้วยสหรัฐฯ และยุโรปเป็นแกนหลัก และ 

ขัว้ฝ่ังจนีและชาตท่ีิจนีไปลงทนุอยู ่อย่างแอฟรกิาและยโุรปตะวนัออก โดยทีบ่ทบาท

ขององค์กรการค้าโลกท่ีจะท�าหน้าท่ีหลักในการเจรจาระหว่างชาติต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

ข้อพิพาททางการค้ามีบทบาทน้อยลงมาก เนื่องด้วยเหตุผล ๓ ประการ๒๒ ได้แก่  

๑) Shocks หรือการถูกแรงกระแทกอย่างรุนแรงในแนวคิดให้เปลี่ยนจากรูปแบบ 

การค้าเสรมีาสูก่ารคดิถึงตนเองก่อนในผลประโยชน์ทางการค้า สาเหตหุลกัทีท่�าให้เกดิ 

Shocks คอื สงครามการค้าของโดนลัด์ ทรมัป์ แม้จะไม่ประสบความส�าเร็จในเชงิรูป

ธรรม ทว่าในแง่ของความคดิแล้ว ได้ท�าให้ชาวอเมรกินัรวมถงึพรรคเดโมแครตคล้อย

ตามตรรกะที่ว่าจีนได้อาศัยการท�าให้ค่าแรงและต้นทุนทางการเงินถูกลง ช่วยให้จีน

ได้เปรียบดลุการค้าต่อสหรฐัฯ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ซ่ึงตรงนีส่้งผลให้การปกป้อง 

ทางการค้าจะกลายมาเป็นรปูแบบหลกัของรัฐบาลโจ ไบเดน นอกจากน้ี ประสบการณ์

ในช่วงโควิด-๑๙ ที่ผ่านมา ท�าให้รัฐบาลของนานาประเทศมีแนวคิดที่จะหันมาน�า

ระบบห่วงโซ่อุปทานในส่วนภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงและเป็น

ยุทธศาสตร์หลักของชาติ อาทิ การแพทย์ ด้านอาหาร และการทหาร จากที่ปฏิบัติ

การในต่างประเทศที่มีต้นทุนต�่ากลับเข้ามาสู่ประเทศของตนเอง ๒) Shifts หรือ 

การเปลีย่นแปลงของมุง่ประเดน็ส�าคญัด้านการค้า ซึง่จะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างน้อยใน 

๒ มิติ คือ การเปลี่ยนของผู้ที่จะเป็นตัวก�าหนดบทบาทในระบบการค้าโลกจากกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้วมาสู่กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อาทิ จีน อินเดีย และอาเซียน 

และการเปลีย่นจากรปูแบบการค้าทีเ่น้นการส่งออกและบรกิารข้ามพรมแดนระหว่าง

๒๒ บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ.(๒๕๖๔).คอลัมน์ มุมคิดมหภา ‘สงครามการค้า’ สู่ ‘สงครามกองโจร’. 
๑๗ มิ.ย.๖๔,https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915260
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ประเทศต่าง ๆ ในโลก มาสู ่การค้าในรูปแบบที่เน้นช่องทางดิจิทัล (Digital 

E-commerce) ซึ่งจะส่งผลให้บทบาทขององค์กรการค้าโลกลดลงอีกเป็นอย่างมาก 

และ ๓) Shackles หรือการขาดผู้น�าด้านการค้าของโลก เมื่อก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ.๒๕๖๔  

โดยแทบจะไม่เห็นรัฐบาลของประเทศใดที่มีความต้องการ หรือพันธกิจที่จะมี 

บทบาทเป็นผูไ้กล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านการค้าระหว่างประเทศในเวทรีะดับโลก รวมถงึ 

ปธน. โจ ไบเดน ทั้งนี้ รูปแบบของสงครามการค้าระหว่างโลกตะวันตกและตะวัน

ออกในยุคของไบเดนน้ัน จะเปลี่ยนจากการเน้นตั้งก�าแพงภาษีต่อการส่งออกของ

ประเทศคูค้่าในยคุของโดนลัด์ มาสูก่ารเน้นใช้นโยบายทีไ่ม่ใช่ก�าแพงภาษ ี(non-tariff 

barriers หรือ NTBs) ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการน�าเข้า การช่วยเหลือของรัฐต่อ 

ผู้ส่งออกของประเทศตนเอง รวมถึงนโยบายการจ�ากัดสัดส่วนของวัตถุดิบในสินค้า 

ที่จะส่งออกหรือน�าเข้าให้มาใช้วัตถุดิบในการผลิตของประเทศตนเองในสัดส่วน 

ที่ไม่ต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้ จะเห็นได้ว่า ก�าแพงภาษีเป็นเครื่องมือทางการค้าที่ชัดเจน

ต่อการสังเกต ในขณะท่ี NTBs ค่อนข้างยากต่อการสังเกตและประเมินมูลค่ารวม 

ส�าหรับในสมัยของไบเดน คาดว่าการใช้ NTBs จะมีมากขึ้นกว่าในอดีตค่อนข้างมาก 

โดยจากสงครามการค้าแบบช้างชนช้างจะก้าวมาสู่สงครามรูปแบบใหม่ที่เน้นแบบ

กองโจร ซึ่งยากต่อการสังเกตมากขึ้นในยุคของไบเดนอีกด้วย

 ล่าสุด สหรัฐฯ มีท่าทีอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการค้าระยะแรกกับจีน๒๓ 

โดย สนข. Bloomberg รายงานเมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๔ โดยอ้างท่าทีนางเจเน็ต เยลเลน 

รมว.กค.สหรฐัฯ ว่าข้อตกลงการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ กับจีนทีด่�าเนนิมาต้ังแต่

สมัยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อ ม.ค.๖๓ ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกัน

และไม่ได้แก้ไขปัญหาการค้าระหว่างสหรฐัฯ กบัจีนอย่างแท้จริง โดยแม้จะยติุสงคราม

การค้า แต่สหรัฐฯ ยังเสียเปรียบดุลการค้าจีน และความสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ ระหว่าง

สองประเทศยังคงเสื่อมถอย ดังนั้น รัฐบาลประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน จะทบทวน

ข้อตกลงดังกล่าว เพื่อก�าหนดนโยบายของสหรัฐฯ ต่อไป ทั้งนี้ ท่าทีดังกล่าวนี้เป็น 

๒๒ บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ.(๒๕๖๔).คอลัมน์ มุมคิดมหภา ‘สงครามการค้า’ สู่ ‘สงครามกองโจร’. 
๑๗ มิ.ย.๖๔,https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915260
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การส่งสัญญาณท่ีชัดเจนมากข้ึนของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนต่อข้อตกลงการค้า
ระยะแรก โดยก่อนหน้านี้ ผู ้แทนการค้าสหรัฐฯ (United States Trade 
Representative-USTR) หารือกับฝ่ายจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)
 ภำษีและกำรน�ำเข้ำส่งออกระหว่ำงจีนและสหรัฐฯ มีควำมผันผวนสูง  
จนีน�าเข้าสนิค้าจากสหรฐัฯ ลดลงร้อยละ ๔๑ เมือ่เทยีบกบัปีก่อน๒๓ สวนทางยอดน�า
เข้าจากประเทศอื่น ๆ  ที่ขยายตัวเร็วสุดในรอบ ๑๐ ปี ส่งผลเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ 
ต่อเนื่อง จากข้อมูลที่ศุลกากรจีนเผยแพร่ผ่าน Wind Information ระบุว่า ประเทศ
จีนบริโภคสินค้าจากสหรัฐอเมริกาลดลงในเดือนพฤษภาคม ๒๐๒๑ ซ่ึงส่งผลให้ใน
เดือนพฤษภาคม จีนเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น ๓.๑๗ หมื่นล้านดอลลาร์ 
เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ๒๐๒๑ ที่เกินดุลการค้าอยู่ ๒.๘๑ หมื่นล้านดอลลาร์ 
ส�านักข่าว CNBC ระบุว่า ตามข้อมลูศลุกากรของจนีพบว่า ในเดอืนพฤษภาคม ๒๐๒๑ 
นั้น จีนน�าเข้าและบริโภคสินค้าจากสหรัฐฯ น้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที ่
การส่งออกไปยังสหรัฐฯ กลับเพิ่มขึ้น โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จีนซื้อสินค้า
จากสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า ๑.๓๑ หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลงจาก ๑.๓๙ หมื่นล้าน
ดอลลาร์ในเดือนเมษายน และเป็นมูลค่าการน�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ รายเดือนที่ต�่า
สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๐๒๐ หรือต�่าสุดรอบ ๗ เดือน ในขณะที่ การน�าเข้าโดย
รวมของจีนจากประเทศอื่นๆ กลับเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ ๑๐ ปี โดยปรับ
เพิม่ขึน้ร้อยละ ๕๑.๑ สาเหตหุลกัมาจากยอดการน�าเข้าจากสหรฐัฯ ชะลอตวัร้อยละ 
๔๑ เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน และจากความต้องการวัตถุดิบที่พุ ่งสูงขึ้น  
ยอดการน�าเข้าในเดือนพฤษภาคมส่งผลต่อการเกินดุลการค้าของจีนกับสหรัฐฯ  
เพิ่มขึ้นเป็น ๓.๑๗ หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก ๒.๘๑ หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน
เมษายน ซึ่งสวนทางกับนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ  

ที่พยายามลดการเกินดุลการค้าของจีนมาอย่างต่อเนื่อง 

  ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์.Geo-economics ภูมิเศรษฐศาสตร์.๓๐ มิ.ย.๖๔,http://www.tpso.

moc.go.th/sites/default/files/geo-economics_0.pdf

๒๓ ส�านกัข่าวกรอง.รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ, ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔,https://www.nia.go.th/
niaweb59/page-news1.asp?f=1&l=&i=&p=12&j=

Thailand Strategic Outlook 2021 – 202346



 จากข้อมลูของสถาบัน Peterson Institute for International Economics 
ของสหรัฐฯ ประเทศจีนยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงในการซือ้สินค้าอเมริกันเพิ่มตามที่
ระบุไว้ในข้อตกลงการค้าระยะที่ ๑ ที่ลงนามในเดือนมกราคม ๒๐๒๐ ทั้งนี้ สหรัฐฯ 
ยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ และในช่วงทีผ่่านมา เจเนต็ เยลเลน รฐัมนตรกีระทรวงการคลงัสหรฐัฯ และ 
แคเธอรีน ไท ผู้แทนการค้า ต่างก็ได้เข้าพบและพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีจีน  
หลิวเหอ เป็นครั้งแรกภายใต้การน�าของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ด้านการส่งออก
จนีส่งออกไปยงัสหรฐัฯ เพิม่ขึน้เป็น ๔.๔๘ หมืน่ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม เพ่ิม
ขึ้นจาก ๔.๒๐ หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโต
ชะลอตัวลงเหลือร้อยละ ๒๑ จากเดือนเดียวกันปีก่อน และร้อยละ ๓๑ จากเดือน
เมษายน ๒๐๒๑ ขณะทีก่ารส่งออกโดยรวมของจนี (ในรปูสกลุเงินดอลลาร์) ยงัขยาย
ตัวในอัตราที่ช้าลง โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๗.๙ ในเดือนเดียวกันปีก่อน และร้อยละ 
๓๒.๓ จากเดือนเมษายน

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)
 สงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีนและสหรัฐฯ ยังคงยืดเยื้อและต่อเนื่อง ที่อาจ
เป็นฉนวนให้เกิดลัทธิกีดกันทางการค้าท่ีขยายตัวไปทั่วโลก และรุนแรงยิ่งขึ้นในอีก 
๓ ปีข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นการตั้งก�าแพงภาษีระหว่างกัน อาจจะท�าให้เกิดการเบน
ทิศทางการไหลของสินค้าไปยังประเทศอื่นแทน เพ่ือระบายสต็อกสินค้า ส่งผลให้
หลายประเทศอาจต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าล้นตลาด นอกจากนี้ กรณีที่จีนตอบโต้
สหรัฐฯ ด้วยการข้ึนภาษีน�าเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ จีนมีแนวโน้มที่จะน�าเข้า
สินค้าจากประเทศอื่น ๆ เพื่อทดแทนการน�าเข้าจากสหรัฐฯ ด้วย โดยรัฐบาลทั้งสอง
ประเทศต่างเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนจากประเทศ 
ฝ่ายตรงข้ามมากขึน้ นอกจากนี ้การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-๑๙ ยงัเป็นปัจจยัหลกั
ทีส่่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของทัง้สองประเทศ ส่งผลท�าให้เกดิความตึงเครียด
ระหว่างประเทศทัง้สองทีร่นุแรงข้ึนอกีด้วย ซึง่ปัจจยัท้ังสองน่าจะส่งกระทบทีร่นุแรง
ต่อการลงทุนระหว่างจีนและสหรัฐฯ อย่างแน่นอน
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 นอกจากนั้น จากเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เร่ือง วิกฤติ 

COVID-19 สะเทอืนความมัน่คงของอาเซยีน ได้ให้ข้อเสนอแนะจากสถานการณ์และ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙๒๕ จะส่งผลให้ในอนาคตด้านเศรษฐกิจ

มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง ในเรื่องของการเปล่ียนแปลงห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain) ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โครงสร้างเศรษฐกจิอาจจะเปลีย่นแปลงไปเป็น

โลภาภิวฒัน์ (Globalization) ในรปูแบบใหม่ ๆ  ระบบเศรษฐกจิจะมกีารเปล่ียนแปลง

จากเดิมไปเป็นแบบดิจิตอล (Digital Economy) มากขึ้น ธุรกิจจะมีแนวโน้มพึ่งพา

เทคโนโลยดีจิทิลัมากขึน้ รปูแบบการจ้างงานในอนาคตจะเปล่ียนแปลงไป และมนษุย์

จะพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

•	 ไทยเร่งพัฒนาความพร้อมด้านต่าง ๆ เพ่ือให้มีศักยภาพใน 

การรองรับตลาดที่แข่งขันสูงขึ้น 

•	 โอกาสของไทยในการก้าวสูภ่าคอตุสาหกรรมใหม่ทีม่นีวตักรรมมาก

ยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยมากขึ้น

•	 โอกาสของไทยที่นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติจะย้ายเงิน

ลงทุนและฐานการผลิตเข้ามา เพื่อสามารถท�าธุรกิจกับสหรัฐฯ และจีนได้

ต่อไป

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

•	 การต้ังก�าแพงภาษีระหว่างกันน�าไปสู่การเบนทิศทางการไหลของ

สินค้าไปยงัประเทศอืน่แทน เพือ่ระบายสตอ็กสนิค้า ส่งผลให้หลายประเทศ

อาจต้องเผชิญกับปัญหาสินค้าล้นตลาด

๒๕ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.(๒๕๖๓).เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่องวิกฤต COVID-19 
สะเทือนความมั่นคงของอาเซียน
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•	 บทบาทขององค์กรการค้าโลกที่จะท�าหน้าที่หลักในการเจรจา

ระหว่างชาติต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้ามีบทบาทน้อยลงมาก

•	 ผลกระทบจากสงครามการค้า จะท�าให้การขยายตวัของเศรษฐกจิ

โลกในภาพรวมชะลอตัวลง 

เป็นผลมาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ลดลงของทั้งสองประเทศ

•	 การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลก

ประเด็นที่ ๒ กำรเปลี่ยนแปลงในกิจกำรทหำร (Revolution of Military 

Affairs)

ประเด็นย่อย ๒.๑ สงครำมในอนำคต (Future Warfare)

“ตั้งแต่เริ่มเข้าสู ่ยุคโลกาภิวัฒน์ การรวมตัวกันด้านการค้า ความคิด  

การบริการ ข้อมูลต่าง ๆ เทคโนโลยี และรวมถึงการสื่อสารได้เข้าสู่สภาวะไหลเวียน

อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ส่งผลให้ทัศนคติ ค่านิยม และวิถีชีวิตของผู้คน  

ตลอดจนวธิกีารป้องกนัประเทศเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก ผลจากโลกาภวิฒัน์ ท�าให้

ความมั่นคงของประเทศต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนทิศทางจากการสงครามรูปแบบเดิม 

(Traditional warfare) สู่สงครามไม่ตามแบบ (Non-traditional warfare)”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scanning)  

ปัจจบุนัการสูร้บมใิช่เพยีงการประหตัประหารกนัด้วยศาสตราวธุอย่างท่ีเป็น

มาในอดตี แต่จะเป็นการใช้วธิกีารใด ๆ  กต็ามในการบัน่ทอนหรือท�าลายความมัน่คง

ของปรปักษ์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือเรียกว่า “สงครามลูกผสม (Hybrid 

Warfare)๒๖” ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในสงครามลูกผสม  

๒๖ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.(๒๕๖๓).เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่องวิกฤต COVID-19 
สะเทือนความมั่นคงของอาเซียน
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ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning - ML) และปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence - AI) โดยเกิดพื้นที่ในการปฏิบัติการทางทหารใหม่ ๆ  

อันเป็นดินแดนซึ่งไร้อ�านาจอธิปไตยแห่งรัฐเพ่ิมขึ้น คือ มิติด้านไซเบอร์ (Cyber 

Domain) ในฐานะมิติการรบที่ ๕๒๗ ที่สามารถแทรกอยู่ในพื้นที่มิติการรบทั้ง ๔ มิติ 

ได้แก่ มติภิาคพืน้ดนิ (Land Domain) มติภิาคพืน้น�า้ (Sea Domain) มติิภาคอากาศ 

(Air Domain) และมิติด้านอวกาศ (Space Domain) อีกด้วย 

 นอกจากนี้ การเกิดขึ้นของค�าส�าคัญที่ได้รับความสนใจในการมองท่าทีของ

จีน คือ ค�าว่า “ยุทธศาสตร์แดนสีเทา (Gray Zone Strategy)๒๘” อันหมายถึงกลวิธี

ทีก่�า้กึง่เพือ่ปลกุป่ันให้ศตัรเูกรงกลวัและเสียขวญั แต่ไม่ถงึขัน้ท�าให้ตอบโต้รุนแรงหรอื

เกิดศึกสงคราม ความก�้ากึ่งนี้รวมไปถึงการใช้วิธีการและเครื่องมือหลากหลายขนาน

ร่วมกัน โดยนอกจากยุทธวิธีทางทหาร อาจใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ การทูต  

การข่มขู่กดดัน การให้คุณให้โทษในทางอื่น หรือการใช้ศักยภาพกึ่งก�าลังทหาร  

ไปจนถึงการซ้อมรบทางทะเลในบริเวณต่าง ๆ เพื่อแสดงแสนยานุภาพข่มขวัญ 

คู่พพิาท ดงัเช่นสถานการณ์ความตงึเครยีดในการแสดงการกระท�าทีก้่าวร้าวในทะเล

ตะวันออกของจีนในเวลาท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าทางการจีนได้

ประยุกต์ใช้และปรับปรุงกลยุทธ์ “พื้นที่สีเทา (Grey Zone)๒๙”อย่างต่อเนื่อง เช่น 

กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนเรือประมงพลเรือนให้กลายเป็นเครื่องมือทางทหาร โดยมี

ความสามารถในการโจมตอีนัได้เปรยีบในการพพิาททางทะเล ซ่ึงสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ 

ที่เรือทหารของจีนไม่สามารถเข้าถึงได้ และยังปฏิบัติหน้าท่ีที่เรือของกองทัพเรือไม่

สามารถปฏิบัติได้ในเขตน่านน�้าของประเทศอื่นได้อีกด้วย เป็นต้น 

๒๗ ฤทธี อินทราวุธ.(๒๕๕๙). กองทัพบกกับความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของชาติ, ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๔.https://www.kpjhospital.com/Newsite/images/Documents/LearningPDF/km11.pdf 
๒๘ ธีวินท์ สุพุทธิกุล.(๒๕๖๔). เกมการยั่วแหย่ในยุทธศาสตร์ข้อพิพาททะเลจีน, ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔. 
https://www.the101.world/china-gray-zone-strategy/
๒๙ VovWorld.(๒๕๖๒). การระบุกลยุทธ์ “พื้นที่สีเทา” หรือ grey zone ของจีนในทะเลตะวันออก, 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔.  https://vovworld.vn/th-TH
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 จากเอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เร่ือง ปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยนของสงครามในอนาคต โดยศูนย์ศึกษา

ยทุธศาสตร์ สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ ได้กล่าวถงึนยิามของสงครามในอนาคต 

อันจ�าเป็นต้องพิจารณาถึงที่มาและแนวโน้มอันน�าไปสู่ความขัดแย้ง ซ่ึงอาจเป็น

ประเด็นความขัดแย้งในพื้นที่คลุมเครือ (Grey-zone conflicts) การต่อสู้แบบ

อสมมาตร (Asymmetric fights) และการต่อสู้ขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยี (High-end 

fights) หรอือาจเป็นแนวโน้ม เช่น ปัญหาทางสงัคม การถกูแทรกแซงหรอืเอาเปรยีบ

จากชาตทิีเ่ข้มแข็งกว่าท้ังทางการเมอืงและเศรษฐกจิ หรอืแม้กระท่ังการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่เกิดความขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากรที่จ�ากัด เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สงครามในอนาคต๓๐ จึงเป็นสงคราม 

ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในหลากมิติที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน และมี 

ความซับซ้อน ทีอ่าจเป็นท้ังท่ีมาและแนวโน้มก่อให้เกดิความขัดแย้ง จนกลายเป็นสงคราม

ในอนาคต โดยมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยเร่งที่ส�าคัญ อาทิ การเกิดขึ้นของ 

การใช้หุ่นยนต์ในสงครามปรากฏตามข่าวอดตีผูน้�าสหรฐัฯ สัง่การให้ใช้อากาศยานไร้คน

ขบั (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการสังหารผู้น�าทางทหารของประเทศ

อิหร่านในปี ค.ศ.๒๐๒๐ โดยเฉพาะประเดน็ของเทคโนโลยทีางการทหารและยทุธวธิี

ในการรบทีเ่ริม่เปล่ียนไปอย่างมาก จากความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีโดยอากาศยาน

ไร้คนขับที่ปรากฏเป็นข่าวในครั้งนี้ คือ MQ-9 Reaper๓๑ ถือว่าเป็น hunter-killer 

ซึ่งเป็นรุ่นแรกของสหรัฐฯ ท่ีถูกพัฒนาขึ้น เพื่อท�าหน้าท่ีโจมตีและสังหารเป้าหมาย 

ที่ก�าหนด (targeted killing) โดยเริ่มพัฒนาในช่วงปี ค.ศ.๒๐๐๖ ภายหลังสงคราม

อริกัและเป็นจดุเริม่ต้นท่ีสหรฐัฯ พฒันาอากาศยานไร้ เพือ่วัตถปุระสงค์ในการสงัหาร

แทนการใช้ในด้านการลาดตระเวนหรอืด้านการเฝ้าระวงัภยั การสงัหารผูน้�าทางทหาร

๓๐ ศูนย์ศึกษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต. หน้า ๑๕-๑๖ 
๓๑ ศุภวัชร์ มาลานนท์.(๒๕๖๓). Game of Drones: จุดเริ่มต้นของสงครามหุ่นยนต์. ๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๔, https://www.kaohoon.com/content/335303
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ของอิหร่านในอิรักด้วยการใช้โดรนเป็นเครื่องมือนั้น ท�าให้แนวคิดในเรื่อง “สงคราม

โดรน” (Drone Warfare) ไม่ใช่เรื่องเกินจริง ในขณะเดียวกัน การใช้โดรนได้ถูก 

ยกระดับมากขึ้น จากเดิมที่โดรนมีภารกิจในการถ่ายภาพหรือท�าหน้าที่ในการลาด

ตระเวนทางอากาศ แต่ต่อมาได้ปรับเทคโนโลยีเป็นโดรนติดอาวุธ (Combat Dron

e)๓๒ไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธยิงจากอากาศสู่ภาคพื้น การใช้โดรนในภารกิจ 

ทางทหาร ในฐานะของการเป็นเครือ่งมอืของการโจมตทีางอากาศและการล่าสงัหาร

ทางอากาศ ดังนั้น จึงเป็นดังการเปลี่ยนภาพของสงครามที่เครื่องมือในการรบไม่ใช่

เพียงเครื่องมือท่ีมนุษย์ใช้แบบเดิม หากแต่เป็นเครื่องมือสงครามรูปแบบใหม่ 

ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์จากระยะไกล (Remote Control) สิ่งนี้ก�าลังบ่งชี้ว่า อาวุธ

แบบใหม่ก�าลังเข้ามาแทนที ่และโดรนก�าลงัเป็นหนึง่ในรูปแบบของสงครามในอนาคต 

ในขณะทีหุ่น่ยนต์จะก้าวหน้ามากขึน้เช่นกนั ทัง้ในบรบิททางสงัคมหรือการเป็นเครือ่ง

มือทางเศรษฐกิจ และทางทหาร รวมถึงพัฒนาการของระบบอาวุธอัตโนมัติ 

(Autonomous Weapons) ในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย  

 ในขณะที่ การด�าเนินกิจกรรมในพื้นที่การปฏิบัติการทางทหารในมิติ 

ด้านอวกาศได้เกดิขึน้ เช่น การก่อตัง้กองทพัอวกาศสหรฐัฯ๓๓ ในปลายปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในกฎหมายก่อตั้ง “กองทัพ

อวกาศ”๓๔อย่างเป็นทางการ โดยแยกตวัออกจากกองทัพอากาศ เกิดเป็น “The U.S. 

Space Force (USSF)”๓๕ โดยมเีป้าหมายหลกัในการรับมอืกบั “สงครามในอวกาศ” 

และได้ลงนามใน “กฎหมายการจัดการอ�านาจความมัน่คงแห่งชาต ิ๒๐๒๐ (National 

Defense Authorization Act 2020 : NDAA) ซึง่ประเดน็หลกัของกฎหมาย NDAA นี้ 
๓๒ สุรชาติ บ�ารุงสุข, ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ, จุลสารความมั่นคงศึกษา:โลกที่เปลี่ยนแปลง.เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒๐๘
๓๓ United Stares Spaceforce.(2020). The U.S. Space Force (USSF). https://www.
spaceforce.mil/About-Us/About-Space-Force
๓๔  Indo-Pacific Defense Forum.(2019). U.S. celebrates official Space Force 
launch,(Online),Retrieved June 28,2021 https://ipdefenseforum.com/2020/01/u-s-
celebrates-official-space-force-launch/                                                       
๓๕  USSF.(2020).THE SPACE FORCE ),Retrieved June 28,2021 https://www.spaceforce.
mil/About-Us/About-Space-Force/
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คือ การก่อตั้งกองทัพอวกาศ ซึ่งจะเป็นกองทัพที่ ๖ ของเหล่าทัพสหรัฐอเมริกา  

นอกเหนอืจาก กองทพับก (Army) นาวิกโยธนิ (Marine Corps) กองทพัเรือ (Navy) 

กองทัพอากาศ (Air Force) และหน่วยยามชายฝั่ง (Coast Guard)๓๖ โดยม ี

ผู้บัญชาการคนแรกของกองทัพ คือ พล.อ.อ. เจย์ เรย์ มอนด์ ซ่ึงควบต�าแหน่ง 

ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการอวกาศ “สเปซคอม” (the U.S. Space Command) 

อีกหนึ่งต�าแหน่งด้วย 

 ปัจจุบนักองทพัอวกาศสหรัฐฯ นี ้มหีน้าทีส่�าคญัในการปกป้องผลประโยชน์

ในห้วงอวกาศที่ด�าเนินกิจกรรมอวกาศในทางสันติ ขัดขวางการรุกราน และปฏิบัติ

การทางอวกาศในรูปแบบต่าง ๆ  ของสหรัฐฯ จากข้อมูล UCS Satellite Database 

ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔๓๗ ระบุว่า สหรัฐฯ มีดาวเทียมที่ปฏิบัติการอยู่ในอวกาศ

ภายนอก (Outer Space) จ�านวน ๑,๘๙๗ ดวง แบ่งเป็นดาวเทยีมทีใ่ช้ทางการทหาร 

๒๑๒ ดวง ใช้ในทางพลเรือน ๓๔ ดวง ใช้ในเชิงพาณิชย์ ๑,๔๘๖ ดวง ใช้ในราชการ

ทั่วไป ๑๖๕ ดวง ซึ่งจ�านวนดาวเทียมดังกล่าวนี้ ถือว่ามีจ�านวนมากที่สุดในโลกเมื่อ

เปรียบเทียบกับจ�านวนดาวเทียมท้ังหมดท่ัวโลกที่ยังปฏิบัติการอยู่ในอวกาศจ�านวน 

๓,๓๗๒ ดวง (รัสเซียมีดาวเทียม ๑๗๖ ดวง จีนมีดาวเทียม ๔๑๒ ดวง และประเทศ

อื่น ๆ ทั่วโลกมีดาวเทียม ๘๘๗ ดวง)

 นอกจากนี้ กองทัพอวกาศสหรัฐฯ ยังมีบทบาทและผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ของภาคเอกชนของสหรฐัฯ ในกจิกรรมอวกาศเชงิพาณชิย์ ซึง่มคีวามชัดเจนและเป็น

รูปธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น บริษัท SpaceX มีแผนการส่งกลุ่มดาวเทียมขนาดเล็ก 

(Small Satellite Constellation) จ�านวนกว่า ๔๒.๐๐๐ ดวง เพ่ือให้บริการอนิเตอร์

ความเร็วสูงครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวโลก ซึ่งแผนการดังกล่าวผ่านการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการกลางก�ากับดูแลกิจการสื่อสาร (The Federal Communications 
๓๖ Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy.(2019). US Space Force.
(Online),Retrieved June 28,2021 https://ostdc.org/th/news/khng42k71ewuznz9 
geyy2z669vwv9i
๓๗  Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy.(2019). US Space Force.
(Online),Retrieved June 28,2021 https://ostdc.org/th/news/khng42k71ewuznz9 
geyy2z669vwv9i

53Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



Commission : FCC) เรยีบร้อยแล้ว ประกอบกบัทัง้ภยัคกุคามของการทดสอบระบบ
ต่อต้านดาวเทยีม (Anti-Satellite : ASAT) จากจีนและรัสเซีย โดยก่อให้เกดิปริมาณ
ขยะอวกาศ (Space Debris) เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก ซึ่งขยะอวกาศเหล่านี้จ�าเป็น
ต้องมกีารเฝ้าระวงัเป็นพเิศษ เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อดาวเทยีมทีก่�าลัง
ปฏิบัติการอยู่ได้ตลอดเวลา
 ในขณะที่ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นชาติพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ก็มีความพยายาม
ในการก่อตั้งกองปฏิบัติการอวกาศ เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ แม้จะเป็นช่วง
ระหว่างการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ โดยจดัตัง้กองปฏบิติัการอวกาศ (the Space 
Operations Squadron)๓๘ ข้ึน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองก�าลังป้องกันตนเองทาง
อากาศญี่ปุ่น (Japan Air Self-Defense Force) เพื่อมุ่งภารกิจในการปกป้อง
ดาวเทียมญี่ปุ่นจากการคุกคาม โดยมุ่งประสานความร่วมมือกับ The U.S. Space 
Force (USSF) ของสหรัฐฯ ในการป้องกันประเทศจากจีนและเกาหลีเหนืออีกด้วย
 ล่าสดุ เยอรมนตีัง้ศนูย์บญัชาการอวกาศเพ่ือปกป้องดาวเทยีมและเฝ้าระวงั
ภัยคุกคามในอวกาศ๓๙ โดย สนข.Deutsche Welle รายงานเมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๔ ว่า 
นาง Annegret Kramp-Karrenbauer รมว.กห.เยอรมน ีร่วมพธิเีปิดศนูย์บญัชาการ
อวกาศอย่างเป็นทางการในเมือง Uedem ใกล้ชายแดนเนเธอร์แลนด์ ซ่ึงศูนย์นี้  
มีภารกิจในการปกป้องดาวเทียมและติดตามภัยคุกคามในอวกาศ เพื่อยกระดับ 
การป้องกนัโครงสร้างพืน้ฐานทางการสือ่สารของเยอรมน ีโดยเฉพาะภยัจากดาวเคราะห์
น้อยและขยะอวกาศ ขณะที่ นาย Ekkehard Brose ประธานสถาบันนโยบาย 
ความมัน่คงแห่งสหพนัธรฐัเยอรมน ีให้ความเหน็ว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนปัจจบุนั 
อาจท�าให้อวกาศอาจถูกใช้เป็นสนามรบทางการทหารในอนาคต เช่น กรณีจีนและ
รัสเซียที่สามารถพัฒนาขีปนาวุธและความสามารถทางการทหารเพื่อป้องกัน 
การโจมตีจากดาวเทียมได้แล้ว เป็นต้น
๓๘ Airforce Technology.(2020). Japan launches new Space Operations Squadro.
(Online),Retrieved June 30,2021 https://www.airforce-technology.com/news/japan-
space-operations-squadron/
๓๙ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ.รายงานสถานการณ์ต่างประเทศ.๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ https://www.
nia.go.th/niaweb59/DefaultTH.asp
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๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)
กำรเกิดพื้นท่ีในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรใหม่ ๆ อันเป็นดินแดนซึ่งไร้

อ�ำนำจอธปิไตยแห่งรัฐเพ่ิมขึน้ โดยเฉพำะมติด้ิำนไซเบอร์ (Cyber Domain) และ
อวกำศ ที่ประเทศมหาอ�านาจต่างมุ่งให้ความส�าคัญในการปกป้องผลประโยชน์ใน
ห้วงอวกาศที่ด�าเนินกิจกรรมอวกาศในทางสันติ ขัดขวางการรุกราน และปฏิบัติการ
ทางอวกาศในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความพยายามในการก่อตั้งกองปฏิบัติการอวกาศ
ของนานาประเทศ เป็นต้น
 แนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศปี ค.ศ.๒๐๒๐-๒๐๔๐๔๐ ในอนาคตอัน
ใกล้นัน้ เทคโนโลยทีหารจะเริม่ถกูจัดกลุม่ใหม่ตามคณุลักษณะเฉพาะแทน เช่น กลุ่ม
สารสนเทศ กลุ่มวัสดุศาสตร์ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกใช้งานได้ในหลายมิติ 
(Multiple Domain Tech) ซึ่งจากเดิมเน้นไปที่การจัดเทคโนโลยีตามพื้นที่ปฏิบัติ
การ (Operation Domain) เช่น ยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดิน ทะเล อากาศ อาทิ รถถัง 
เรอืรบ เครือ่งบนิรบ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งเป็น ๘ ด้าน ดงันี ้๑) ปฏบิตักิารไซเบอร์ 
๒) หุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ ๓) ปัญญาประดิษฐ์ทางความมั่นคง ๔) อาวุธพลังงาน 
๕) อาวุธพลังงานจลน์ขั้นสูง ๖) ห่วงโซ่อุปทานทางความมั่นคง ๗) ปฏิบัติการภาค
อวกาศ และ ๘) การค�านวณทางควอนตัม ซึ่งในส่วนปฏิบัติการไซเบอร์ (Cyber 
Oparation) จะเกิดผลกระทบสูงมากในอนาคต ซึ่งปัจจุบันสภาวะสงครามไซเบอร์
นั้น ถือได้ว่าเกิดข้ึนแล้ว อาวุธไซเบอร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักของชาติในการบ่อน
ท�าลายหรือแทรกแซงกิจกรรมของเป้าหมายโดยไม่เกิดผลกระทบทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ภาพรวมของเทคโนโลยด้ีานปฏบิติัการทาง
ไซเบอร์ ๒๐ ปี ข้างหน้าสามารถคาดหมายได้ว่าจะมีการใช้งานต่อเนื่องและทวี 
ความซบัซ้อนตามแนวโน้มของเป้าหมายท้ังทางทหารและพลเรอืนท่ีมคีวามเป็นสารสนเทศ
และมคีณุลกัษณะอจัฉรยิะ (Smart) มากขึน้ ท�าให้ช่องโหว่ (Vulnerability) ในระบบ
งานมีโอกาสถูกโจมตีมากขึ้น อีกทั้งการเข้ามาของเทคโนโลยีแวดล้อม เช่น ปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ตลอดเวลาทั้งในยุทธวิธีการจู่โจม
และป้องกัน พร้อมทั้งรักษาขีดความสามารถในการฟื้นฟูทางไซเบอร์ (Cyber 

Resilience) อย่างต่อเนื่อง 
๔๐ ธนรฐั ธนะสมบรูณ์.(๒๕๖๓).วารสารวชิาการเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ แนวโน้มเทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศปี ๒๐๒๐-๒๐๔๐. ๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔.http://dtaj.dti.or.th/application/files/6016/ 
1416/5793/Volume_2_Issue_4_pp_42-61.pdf
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ในขณะที่ ปฎิบัติกำรภำคอวกำศ (Space Operation) จะเกิดผล 

กระทบสูง ซ่ึงภาคอวกาศถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ปฎิบัติการใหม่ท่ีได้รับความสนใจต่อ

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งเริ่มขยายวงกว้างจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 

การใช้งานเชิงพาณชิย์เป็นจ�านวนมากและจากการเตบิโตของอตุสาหกรรมทีข่ยายตวัออก

จากชาตมิหาอ�านาจหลัก เช่น สหรฐัฯ รสัเซยี และจีน ไปยงัชาติอตุสาหกรรมศกัยภาพ

สูง เช่น ญี่ปุ่น อินเดีย และสหภาพยุโรป รวมถึงภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถ เช่น 

SpaceX ทีท่�าให้ต้นทนุการปฏบัิตกิารในอวกาศมรีาคาต�า่ลง ซึง่ท�าให้ชาตกิ�าลงัพัฒนา

สามารถใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศสากลได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การใช้งานห้วง

อวกาศในความมัน่คงจงึมีความส�าคญัอย่างยิง่ เนือ่งจากเป็นส่วนส�าคญัในการบรูณาการ

การสือ่สาร การน�าร่องทศิทาง และบรหิารจดัการระบบภมูสิารสนเทศของยธุโธปกรณ์ 

ช้ันสูง อาทิ การใช้งานโครงข่ายข้อมูล (Data Link) การระบุพิกัดภูมิประเทศ  

(GNSS) และการเฝ้าตรวจการณ์ภยัคกุคามจากภาคอวกาศ (Space Early Warning) 

โดยชาติมหาอ�านาจท้ังสหรัฐฯ รัสเซีย และจีน ต่างได้มีการจัดตั้งกองทัพอวกาศ 

(Space Force) เพื่อรักษาขีดความสามารถในห้วงอวกาศของตน แม้ในปัจจุบัน 

รปูแบบสงครามในห้วงอวกาศยงัไม่ได้มกีารก�าหนดหลกันยิมอย่างแน่ชัด ด้วยข้อจ�ากดั

ทางเทคโนโลยีและต้นทุนการปฏิบัติการที่ยังสูงอยู่มาก และสงครามตามแบบของ

แต่ละประเทศยังมีพื้นฐานอยู่บนโลกเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะเกิด 

การปกป้องทรัพย์สินของตนในห้วงอวกาศ หรือการสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามในการใช้

อวกาศโดยเสรเีป็นส�าคญั รวมถงึภัยคกุคามทางธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมต่าง ๆ ต่อไป

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 ในอีก ๓ ปีข้ำงหน้ำรูปแบบของเปล่ียนแปลงเป็นกำรโจมตีทำงไซเบอร์ 

(Cyber Attack) รนุแรงและชดัเจนมำกยิง่ขึน้ อนัจะสร้างความหวาดระแวงอย่าง

ยิง่ เน่ืองจากท�าได้โดยง่าย ซึง่หน่วยงานทีเ่ป็นเป้าหมายมมีากขึน้ เช่น หน่วยงานภาค

รัฐ ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และกลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นต้น นอกจากนั้น การมีพื้นที่สีเทา 

(Grey Zone) ซึ่งการอยู่ใน Grey Zone คือ วิธีการหลีกเลี่ยงการกลายเป็น Hot 
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Peace เพ่ือป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้ร้ายในเวทีโลกหรือการถูกฟ้องร้องต่อศาลโลก 

เนื่องจากการละเมิดข้อตกลงร่วมกัน เป็นต้น

 กอปรกับ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ RAND Corporation ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้าน

ยุทธศาสตร์ในประเทศสหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์เอกสารท่ีชื่อว่า “อนาคตของการสงคราม 

ในปี ค.ศ.๒๐๓๐” (The Future of Warfare in 2030)๔๑ ได้กล่าวถึงแนวโน้มที่

ส�าคัญในอนาคต (Depicting the Key Trends) ว่า หากสหรัฐฯ ต้องการรักษา

ต�าแหน่งของตนในฐานะมหาอ�านาจทางทหารระดับโลกเพียงรายเดียวของโลกก็จะ

ต้องเผชิญกับประเด็นความขัดแย้งทางยุทธศาสตร์ท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เมื่อเผชิญหน้ากับ

สงครามแห่งอนาคต จนถึงปี พ.ศ.๒๕๗๓ ศัตรูของสหรัฐฯ ได้แก่ จีน รัสเซีย อิหร่าน 

เกาหลเีหนอื และกลุม่ก่อการร้าย ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะยงัคงอยู ่แต่ส�าหรบัพนัธมติรของ

สหรัฐฯ นั้น มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากยุโรปมีการแยกส่วนและมอง

โลกในแง่ดีมากขึ้น ในขณะที่เอเชียตอบสนองต่อการขยายตัวของจีน เหนือสิ่งอื่นใด

สหรฐัฯ ในปี ค.ศ.๒๐๓๐ อาจสญูเสยีความสามารถในการก�าหนดกลยทุธ์และสงคราม

ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

  การพฒันาเทคโนโลยด้ีานไซเบอร์และอวกาศเข้าไปในกิจการทหาร เพือ่

รับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

•	 การขาดการควบคุมการปฏิบัติการทางทหารใหม่ ๆ อันเป็นดิน

แดนซึ่งไร้อ�านาจอธิปไตยแห่งรัฐที่เพิ่มขึ้น

•	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาจท�าให้อวกาศอาจถูก

ใช้เป็นสนามรบทางการทหารในอนาคต

๔๑ RAND Corporation.(2020). The Future of Warfare in 2030.(Online),Retrieved June 
28,2021.www.rand.org/t/RR2849z1
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•	 การแข่งขันสะสมอาวุธของชาติมหาอ�านาจ

•	 ความหวาดระแวงต่อกันของนานาประเทศ

ประเด็นย่อย ๒.๒ ระบบอำวุธท�ำลำยล้ำงอัตโนมัติ โดยกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์ (AI 

and Lethal Autonomous Weapon Systems)

 “ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI หน่ึงเทคโนโลยีมาใหม่ท่ีก�าลังแรง และอาจจะ

เป็นเทคโนโลยทีีเ่ข้ามา Disrupt ในหลายอตุสาหกรรม รวมถงึการเกดิขึน้ของโอกาส

ใหม่ในอุตสาหกรรม ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลจ�านวนมหาศาลและ

วิเคราะห์ข้อมูลอันจะน�าไปสู่การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจในแบบที่ไม่เคยเป็นมา

ก่อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกิจการทหาร โดยเฉพาะระบบอาวุธท�าลายล้าง

อัตโนมัติ (Lethal Autonomous Weapon Systems: LAWS” 

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environmental Scanning)

 “เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)” เป็นเทคโนโลยี

ที่มีบทบาทส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโลก๔๒ เน่ืองจากเป็นเครื่องจักรท่ีม ี

ความสามารถทางความคดิ ทัง้การรบัรู ้การใช้เหตผุล การแก้ไขปัญหา และถกูสร้างข้ึนมา

เพื่อบริหารจัดการกับข้อมูลท่ีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของมนุษย์จะ

จัดการได้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยปัญญา

ประดิษฐ์ (AI) ถูกแบ่งเป็น ๓ ระดับความฉลาด ดังนี้ ๑) ปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทาง 

(Narrow AI ) คือ AI ที่มีความสามารถในการท�างานเฉพาะทางได้ดีกว่ามนุษย์ เช่น 

AI ที่ช่วยในการผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมนุษย์สามารถพัฒนา AI ได้อยู่ในระดับ

นี้ ๒) ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (General AI) คือ AI ที่มีความสามารถในการท�างาน 

๔๒ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต. หน้า ๒
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และการใช้ความคิดเทียบเท่ากับมนุษย์ ๓) ปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแรง (Strong AI) 

คือ AI ที่มีความสามารถในการท�างานได้ดีกว่ามนุษย์ในงานหลายประเภท

 ประเทศมหาอ�านาจต่างมีแนวโน้มในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อ

ใช้ในการท�าสงครามในอนาคต โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน ได้มีการแข่งขันกันเป็น

อภิมหาอ�านาจทางปัญญาประดษิฐ์ (AI) เนือ่งจากการมคีวามพร้อมในหลายด้าน ทัง้

ความพร้อมในด้านบุคลากร เงินทุน และภาคธุรกิจเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการผลัก

ดันอุตสาหกรรมด้านนี้ โดยสหรัฐฯ ย่อมต้องการเป็นหนึ่งของเทคโนโลยีปัญญา

ประดิษฐ์ (AI) ซึง่ไม่ต่างจากจนีทีต้่องการเป็นผูน้�าแห่งโลกปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใน

ปี พ.ศ.๒๕๗๓๔๓ เช่นกัน โดยในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ น�า AI มาบรรจุใน

ยทุธศาสตร์ในค�าสัง่บรหิารทีม่ชีือ่ว่า “ยทุธศาสตร์ขัน้ต้นส�าหรบัปัญญาประดษิฐ์ของ

สหรัฐอเมริกา (American Artificial Intelligence Initiative)”๔๔ เพื่อส่งเสริม 

การวิจัยและการก�ากับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และวงการการศกึษา โดยเน้นความส�าคญัต่อปัญญาประดษิฐ์ ใน ๕ ประการ 

ได้แก่ ประการแรก การลงทนุในด้านการวจิยัและพัฒนาด้านปัญญาประดษิฐ์ ประการ

ที่สอง การใช้ทรัพยากรด้านปัญญาประดิษฐ์ ประการที่สาม การก�าหนดมาตรฐาน 

การก�ากับดูแลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ ประการที่สี่ การสร้างแรงงานด้านปัญญา

ประดิษฐ์ และประการที่ห้า การมีส่วนร่วมกับนานาประเทศและปกป้องความได้

เปรียบด้านปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐฯ โดยยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ฉบับนี้  

๔๓ ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล.(๒๕๖๑).สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน(๒๕๖๑). บทความจีนศึกษา: 
การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) และการน�า AI มาใช้ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา AI แห่งชาติของจีน,๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ https://www.thaizhong.org/th/
content/
๔๔ THE WHITE HOUSE OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY. (2020). American 
Artificial Intelligence Initiative: YEAR ONE ANNUAL REPORT, (Online), Retrieved June 28, 
2020, from THE WHITE HOUSE, Website: https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2020/02/American-AI-Initiative-One-Year-Annual-Report.pdf

59Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



มุ่งหวังที่จะท�าให้สหรัฐฯ กลายเป็นผู้น�าด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลก๔๕ รวมทั้งจะ

เป็นการเตรียมการส�าหรับแรงงานในอนาคต ซ่ึงสหรัฐฯ เชื่อว่าเทคโนโลยีปัญญา

ประดิษฐ์จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอเมริกัน ช่วยให้เกิดการสร้างงานใหม่ 

สร้างคุณค่าแก่ประเทศ และช่วยให้คนอเมริกันมีความปลอดภัยท้ังในประเทศและ 

ที่อื่น ๆ ในโลก

 นอกจากนั้น หน่วยงานไซเบอร์ทางทหารของสหรัฐฯ๔๖ ยังเชื่อว่า AI และ

การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Leanring : ML) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ

ทางด้านไซเบอร์ให้สงูข้ึน และลดการใช้บุคลากรทีม่คีวามช�านาญสงู เนือ่งจาก AI เข้า

มาท�างานแทนมนุษย์ โดยในรายงาน Artificial Intelligence and National 

Security จาก Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard 

Kennedy School ได้ระบถุงึความก้าวหน้าทางเทคโนโลยด้ีานปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ท�าให้กองทัพสหรัฐฯ สามารถขยายการใช้ AI และ ML อันเป็น

พื้นฐานแห่งอนาคต โดยน�าเสนอแนวทางของการพัฒนาทางทหารด้าน AI เพ่ือ 

ความม่ันคงของประเทศในอนาคต โดยการรกัษาความเป็นผูน้�าทางด้านเทคโนโลยขีอง 

กองทัพสหรัฐฯ ด้วยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์บนโลกไซเบอร์

 ส�าหรบั AI ในสหภาพยโุรป (European Union : EU) ได้มีการน�าเทคโนโลยี 

AI มาใช้ในยทุธศาสตร์ระดบัชาต ิโดยมกีารจดัท�ากลยทุธ์ของสหภาพยโุรปทีม่กีจิกรรม

การด�าเนินงานในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ตัง้แต่การรวบรวมกจิกรรมความก้าวหน้า

ในระดับนานาชาติ การหาพันธมิตร การรวบรวมสมาชิก และการจัดตั้งสภาด้าน AI 

ทีมี่การประชุมร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ AI ได้สร้างประเดน็ความท้าทายใหม่ ในเรือ่ง

จริยธรรม มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเแสดงให้

เห็นว่า สหภาพยุโรปให้ความส�าคัญกับการพัฒนา AI ควบคู่ไปกับการสร้างกรอบ
๔๕ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต. หน้า ๒๓ อ้างแล้ว
๔๖ Greg Allen.Taniel Chan.Artificial Intelligence and National Security.(Online) From   
.https://www.belfercenter.org/publication/artificial-intelligence-and-national-security
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กฎหมายที่เหมาะสมเพ่ือควบคุม AI โดยระบุในเอกสาร “AI Strategy”๔๗ 

ซึ่งสหภาพยุโรปได้วางกลยุทธ์ด้าน AI ไว้ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) การเพิ่มขีดความสามารถ

ด้านเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมของสหภาพยโุรป ๒) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงจาก AI ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และ ๓) จัดท�ากรอบ

จริยธรรมและกฎหมายที่เหมาะสมส�าหรับ AI ซึ่งต่อมาสหภาพยุโรปได้ก�าหนด

แนวทางในการพฒันา AI ทีม่คีวามก้าวหน้า มจีริยธรรม และปลอดภยั โดยการสร้าง 

AI ที่เชื่อถือได้ โดยเผยแพร่ในเอกสาร “Ethics Guidelines for Trustworthy AI” 

จนน�ามาสู่การมี “White Paper on Artificial Intelligence - A European 

Approach to Excellence and Trust” ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

 ในขณะท่ีจีนได้มีแผนยกระดับเทคโนโลยีการทหารเช่นกัน โดยรายงาน 

ปกขาวฉบบัใหม่ของพรรคคอมมวินสิต์จนี๔๘ ได้มกีารระบุถึงเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น 

ปัญญาประดิษฐ์ และการประมวลผลผ่านระบบคลาวด์ที่จะเป็นส่วนส�าคัญของ 

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA) นอกจากนี้  

ในรายงานยงัระบุว่า กองทัพจนีก�าลงัพฒันาเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีส่ามารถน�ามาใช้ใน

การโจมตีระยะไกลแบบตรงเป้า การรวบรวมข่าวกรอง ตลอดจนเทคโนโลยีอาวุธ

ล่องหนและระบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติ ซึ่งสร้างความกังวลต่อสหรัฐฯ อย่างยิ่งต่อ

การพฒันาเทคโนโลยต่ีาง ๆ  ของจนี โดยเฉพาะเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ความเรว็สงู 5G 

ซึ่งสหรัฐฯ เกรงว่าจะถูกน�ามาใช้ในการขโมยข้อมูลข่าวกรองต่าง ๆ รวมทั้ง 

การขยายอิทธิพลทางการค้าและการลงทุนของจีนไปยังประเทศอื่น ๆ ซึ่งนอกจาก

เทคโนโลยเีหล่านีจ้ะส่งผลให้จนีได้เปรียบทางเศรษฐกจิแล้ว ยงัช่วยให้จีนสามารถยก

ระดับความทันสมัยของกองทัพจีนได้อีกด้วย ซึ่งความกังวลในประเด็นนี้ ได้น�าไปสู่

การสั่งห้ามบริษัทอเมริกันท�าธุรกรรมกับบริษัทเทคโนโลยีของจีนดังเช่นในกรณ ี
๔๗ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต. อ้างแล้ว
๔๘ วีโอเอไทย.(๒๕๖๓). จีนเผยแผนยกระดับเทคโนโลยีการทหาร ท่ามกลางความกังวลของสหรัฐฯ.
ออนไลน์. ค้นเมื่อ ๘ พ.ค.๖๓ จาก https://www.voathai.com/a/china-ai-wars/5031621.html
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หัวเหว่ย เป็นต้น ส�าหรับสถานการณ์การความม่ันคงทางไซเบอร์ที่ปรากฏตามข่าว

ทั่วโลกที่ผ่านมา เช่น การประกาศใช้ยุทธศาสตร์พิทักษ์ 5G ของสหรัฐฯ (National 

Strategy to Secure 5G of the United States)๔๙ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และ

การออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างสหรฐัฯ และแคนาดา ว่ารัฐบาลรัสเซียเกีย่วข้องกบั

การแฮ็คข้อมูลวัคซีนโควิด-๑๙ จากบริษัทเวชภัณฑ์ของสหรัฐฯ และแคนาดา๕๐  

เมื่อกรกฎาคม ๒๕๖๓  เป็นต้น

 

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 ปัญญำประดิษฐ์เป็นจุดเปลี่ยนของสงครำมในอนำคต และกลำยเป็น 

องค์ประกอบหนึ่งที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งของสงครำมในอนำคต เมื่อเปรียบเทียบกับ 

การรบแบบด้ังเดิม ระบบกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรที่น�ำปัญญำประดิษฐ์เข้ำมำ

ประจ�ำกำร สำมำรถที่จะบริหำรจัดกำรข้อมูลจ�ำนวนมหำศำลได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพมากกว่า โดยปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเพิ่มพูนขีดความสามารถใน

ระบบการรบ เช่น การควบคุม การปฏิบัติการ การด�าเนินภารกิจด้วยตัวเอง เป็นต้น 

ผ่านการประมวลผลผ่านคอมพวิเตอร์ และขดีความสามารถในการตดัสนิใจ ซ่ึงปัญญา

ประดิษฐ์ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในกิจการทหารในทุกกิจกรรมและเกิด 

การสนบัสนนุเงนิทนุด้านการวจิยัจากหน่วยงานด้านการทหาร เพ่ือพัฒนาการใช้ปัญญา

ประดิษฐ์ในรูปแบบใหม่ โดยแรงจูงใจในการส่งเสริมการใช้ระบบการปฏิบัติการทาง

ทหารที่มีปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวขับเคลื่อน

๔๙ DefenseOne. (2020). “White House Releases National Strategy for 5G Security” 
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/white-house-releases-national-
strategy-5g-security/164164/
๕๐ DefenseOne.(2020). “Russia’s Attempted Vaccine Hack Suggests Research - and Putin’s 
Grand Plan — Has Stalled”. https://www.defenseone.com/technology/2020/07/russias-
attempted-vaccine-hack-suggests-research-and-putins-grand-plan-has-stalled/166970/
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๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 นำนำประเทศมุง่พฒันำระบบอำวธุท�ำลำยล้ำงอตัโนมติั โดยกำรใช้ระบบ

อำวุธท�ำลำยล้ำงอัตโนมัติ โดยกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์ (AI and Lethal 

Autonomous Weapon Systems) อนัจะน�ำไปสูว่วิฒันำกำรใหม่ ๆ  ในกิจกำร

ทหำรภำยใน ๓ ปีข้ำงหน้ำที่จะเกิดกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศมหำอ�ำนำจอย่ำง

จริงจัง

 แม้ว่า AI จะถูกพัฒนาเข้ามาแทนท่ีมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็น 

การน�าไปปฏบิตัจิะยงัคงเป็นความท้าทายทีส่�าคญัต่อไปในอนาคต จากบทความ เรือ่ง 

“หลักการของ AI และความท้าทายของการน�าไปปฏิบัติ”๕๑ จากสถาบัน Center 

for Strategic and International Studies (CSIS) ซ่ึงเป็น Think Tank ของสหรฐัฯ  

ที่เรียบเรียงและวิเคราะห์โดย พ.ท.ธ�ารงชัย หนุนภักดี ระบุถึง หลักศีลธรรมส�าหรับ 

AI ได้แก่ ๑) ความรับผิดชอบ มนุษย์ควรเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและการปฏิบัติ 

๒) ความเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงความอคติโดยไม่ต้ังใจ ๓) ติดตามได้ ทราบถึงขีด 

ความสามารถของ AI ๔) ความเชือ่ถอืได้ ความมัน่ใจในความปลอดภยัและความทนทาน

ในการใช้งาน และ ๕) สามารถควบคุมได้ หลีกเลี่ยงการท�าร้ายโดยไม่ตั้งใจหรือ 

การหยุดชะงักในการท�างาน โดยคณะกรรมการนวัตกรรมความมั่นคง (Defense 

Innovation Board: DIB) แนะน�าต่อ กห.สหรัฐฯ ซึ่งความท้าทายส�าคัญ คือ การน�า

ไปปฏิบตั ิทีส่่งผลต่อกระบวนการปฏบัิตงิานด้านเทคโนโลยแีละกลไกการก�ากบัดแูล

ของ กห.สหรัฐ เช่น การจัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนในการพัฒนานวัตกรรม  

โดยสภาคองเกรส จะต้องปรบัโครงสร้างของหน่วยงานก�ากบัดูแลด้านเทคโนโลยขีอง 

กห.สหรัฐฯ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของแต่ละเหล่าทัพ ตลอดจนสร้าง

แนวทางการมีส่วนร่วมในการสร้างต้นแบบและเพิ่มความรวมเร็วในการท�างาน  

ซึ่ง DIB ได้จัดตั้งโครงการ Software Acquistion and Practices (SWAP) ขึ้น  

๕๑ ธ�ารงชัย หนุนภักดี.(๒๕๖๓).ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.หลักการของ 
AI และความท้าทายของการน�าไปปฏิบัติ
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เพื่อชี้น�าประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI ต่อ กห.สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มความสามารถใน 

การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็น DevOps โดยใช้หลักบริหารแบบคล่องตัว (Agile 
Management Philosophies) 
 แต่อย่างไรก็ตาม  DIB กห.สหรฐัฯ และประชาคมความมัน่คง ให้ความสนใจ
ในประเด็น ๑) ความเข้มงวดในการใช้หลักการข้างต้น ๒) ขีดความสามารถของ 
กห.สหรฐัฯ ในการตดิตามโดยไม่รบกวนความคล่องตัวในการท�างาน ๓) ปรมิาณหรอื
รูปแบบของกลไกก�ากับดูแลที่ควรน�ามาใช้ เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย และ
ทนทานในการใช้งาน และ ๔) ช่วงเวลาและวิธีการในการน�าหลักการของ DIB  
เข้ามาสูว่งรอบของ DevOps เป็นต้น ซึง่ความท้าทายนัน้ คอื การบรรลุวตัถปุระสงค์
ตามหลักการข้างต้นทุกประการในเวลาเดียวกัน ดังนั้น สิ่งส�าคัญคือการปรับ
กระบวนการพัฒนาและทดสอบ AI ในปัจจุบัน และหน่วยงานวิจัยควรค้นหาวิธีการ
รับมือความท้าทายในการน�าไปปฏิบัติ  ซึ่งเรื่องนี้เป็นความท้าทายที่ส�าคัญต่อไปใน
อนาคต

นอกจากนั้น ความสามารถของโดรนสังหาร ได้กลายเป็นประเด็นทาง
กฎหมายและจรยิธรรมหลายประการของการใช้อากาศยานไร้คนขบั๕๒ หุน่ยนต์หรอื
ปัญญาประดิษฐ์ในสงครามที่น่าจะมีมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากกฎหมายและกติกา
ระหว่างประเทศท่ีบังคับใช้อยูใ่นปัจจบัุน ไม่ว่าจะเป็นกฎบตัรสหประชาชาต ิ(Charter 
of the United Nations) อนสุญัญาเจนวีา (Geneva Conventions) และกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law) ล้วนจัดท�าขึ้น
ในสมัยที่การรบยังกระท�าโดยมนุษย์และทหารที่เข้าไปในพื้นที่รบเป็นมนุษย์ หรือ 
การสั่งการ/การตัดสินใจเป็นของมนุษย์เท่านั้น แต่ในอนาคตอันใกล้เมื่อโดรนหรือ
หุน่ยนต์รบถกูควบคมุโดยปัญญาประดษิฐ์มากขึน้หรือถกูควบคมุทัง้หมดโดยปัญญา
ประดิษฐ์ ข้อค�านึงด้านศีลธรรม หลักความจ�าเป็นทางการทหารและหลักความได้
สดัส่วนตามทีก่�าหนดไว้ในอนุสญัญาเจนีวาและกฎหมายระหว่างประเทศอืน่ ๆ  กอ็าจ
ไม่เพยีงพอต่อการคุม้ครองชวีติของพลเรอืนและจรยิธรรมในการท�าสงครามอกีต่อไป

๕๒ ศุภวัชร์ มาลานนท์ (๒๕๖๓) Game of Drones: จุดเริ่มต้นของสงครามหุ่นยนต์ https://www.
kaohoon.com/column/335303
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๔) ผลกกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities) 

 ไทยจะมีความพร้อมในด้านบุคลากร เงินทุน และภาคธุรกิจเทคโนโลย ี

ที่ก้าวหน้าในการผลักดันอุตสาหกรรมด้านนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาระบบเพื่อรับมือต่อ 

ภัยคุกคามรูปแบบใหม่

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 การลงทุนพัฒนาที่ต ้องอาศัยเงินทุนมหาศาลและการมีผู ้ เชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้านนีน้ัน้ จะท�าให้ไทยพฒันาระบบนีไ้ด้ช้า ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คง

ในอนาคต 

ประเด็นย่อย ๒.๓ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี (Advance Technology)

 “ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พลิกโฉม

โลกอย่างสิน้เชงิ ไม่เว้นแม้กระท่ังในบรบิทของการทหาร จะเหน็ได้ชดัว่ารปูแบบและ

องค์ประกอบในการท�าสงครามของประเทศต่าง ๆ  ในโลกนัน้ได้เปล่ียนไป โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการพัฒนาอาวุธและเทคโนโลยีการทหารสมัยใหม่”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scanning)

 หน่วยงานกลาโหมในทุกประเทศทั่วโลก เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ใน

การดูแลเรื่องความมั่นคงให้กับประเทศตน ดังเช ่นกระทรวงกลาโหมของ

สหรฐัอเมรกิามีงบประมาณด้านการทหารจ�านวนมหาศาล โดยในปี ค.ศ.๒๐๒๒ เสนอ

งบกว่า ๗๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์๕๓ เพือ่ตอบโต้กบัภยัคกุคามทีอ่าจเกดิขึน้และท�าให้
มีอิสระในการใช้แนวคิดอย่างสร้างสรรค์ส�าหรับการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน
ด้านความม่ันคงของสหรฐัฯ ซ่ึงถอืว่าเป็นความล�า้หน้าเป็นอย่างมาก จากการมุง่เน้น
การลงทุนในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร 

๕๓ Post Today (๒๕๖๔).ไบเดนเสนอเพิม่งบกลาโหมรบัมอืจนี-รสัเซยี.๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.https://
www.posttoday.com/world/650154
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(MilitaryTech) เพือ่การรกัษาดนิแดน ปกป้องความมัน่คงของประเทศทีม่นษุย์และ
หุ่นยนต์จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันในโลกอนาคต
 สหรัฐฯ ได้มองแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
ทหาร (MilitaryTech) ส�าหรับโลกอนาคต๕๔ อาทิ เครื่องบินไร้คนขับขนาดเล็กหรือ
โดรนขนาดเล็ก (Black Hornet Nano) ที่ใช้ส�าหรับการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
อันตรายในพื้นที่ โดยสามารถบินได้ไกลกว่า ๑ ไมล์และยาวนานถึง ๒๕ นาที พร้อม
ทั้งมีการสร้าง Prox Dynamics มาพร้อมกับกล้องสามตัว เพื่อให้ทหารสามารถ 
มองเห็นมุมสูงในขณะที่อยู่ในต�าแหน่งที่ปลอดภัย และมีการแสดงผลแบบเรียลไทม์ 
ส�าหรบัโดรนดงักล่าวนีม้คีวามยาวเพยีงแค่ ๖ นิว้ และมนี�า้หนกัอยูท่ีป่ระมาณมากกว่า 
๑ ออนซ์เล็กน้อย ส่วนจรวดน�าวิถีด้วยเลเซอร์ (Laser-guided rockets) เมื่อเดือน
ธันวาคม ปี ค.ศ.๒๐๑๙ ที่ผ่านมา F-16 Fighting Falcon ได้ยิงโดรนในการทดสอบ 
AGR-20A Advanced Precision Kill Weapon System ระบบอาวุธฆ่า 
ความแม่นย�าขั้นสูงที่พัฒนาส�าเร็จ โดยใช้เวลาเพียงนัดเดียวของการยิงจรวดน�าทาง  
ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางขั้นสูง 
รุ่นก่อนหน้านี้และ F-16 สามารถบรรทุกจรวดได้มากกว่าเดิม ๒ ถึง ๓ เท่า และยัง
มีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก (Hypersonic weapons) นาโนเทคโนโลยีท�าให้เกิด
นวัตกรรมทางทหารมากมาย รวมถึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถเดิน
ทางได้เร็วกว่ามัค ๕ (Mach 5) หรือขีปนาวุธที่เดินทางด้วยความเร็วเหนือกว่า
ความเร็วเสียงเกิน ๕ เท่าขึ้นไป หรือ ๖,๑๗๔ - ๑๒,๓๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมี
การพัฒนาในส่วนของการหุ้มฉนวนท่ีท�าด้วยท่อนาโนคาร์บอนขนาดเล็กที่ประหยัด
พลังงาน และมีความทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงถึงเกือบ ๒๐,๐๐๐ องศาฟาเรนไฮต์ 
และท่อนาโนยงัสามารถท�าให้ขีปนาวธุเคลือ่นท่ีเรว็กว่าความเรว็เสยีงถงึ ๒๔ เท่าด้วย

 เทคโนโลยี Hypersonic๕๕ จึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาเพ่ือน�ามาใช้กับ

เครือ่งบนิและอากาศยาน ซึง่ขดีความสามารถของเทคโนโลย ีHypersonic นัน้ อาจ

สร้างผลกระทบต่อความมัน่คงและเสถยีรภาพทางยทุธศาสตร์   จากการประยกุต์ใช้ 

๕๔ BOSS Future force.(2020). Military innovations for the 2020s and beyond. Retrieved 
October 28,2015, from https://thebossmagazine.com/military-innovations-2020s-beyond/
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Hypersonic ร่วมกบัอาวธุท�าลายล้างสงู (Weapons of Mass Destruction : WMD)  

จึงเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ในอนาคต อันจะเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อ 

ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึง

การครอบครองอาวุธของนานาประเทศในบรรดาเหล่าประเทศมหาอ�านาจและ

ประเทศอ�านาจขนาดกลาง ทั้งสหรัฐฯ จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ต่างให้

ความสนใจและต่างมีความพยายามในการแข่งขันการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และ

การสะสมอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันภัย

คุกคามที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศตน โดยเทคโนโลยีนี้อาจ 

ส่งผลให้หลายประเทศพจิารณารเิริม่กฎระเบียบและแนวปฏิบตัใินการควบคมุอาวธุ

ความเร็วยิ่งยวดเหนือเสียง (Hypersonic weapons) ในระดับนานาชาติ ซึ่งอาวุธ 

Hypersonic เป็นความท้าทายที่ส�าคัญไม่เพียงต่อสหประชาชาติเท่านั้น แต่ยังรวม

ถึงประชาคมระหว่างประเทศและอาเซียนอีกด้วย อันจะต้องให้ความส�าคัญต่อ 

การสร้างข้อตกลงท่ีเป็นการจ�ากัดขีดความสามารถในการพัฒนาหรือการใช้อาวุธ 

Hypersonic ของประเทศทีก่�าลงัแข่งขนัหรอืมแีนวโน้มในการพฒันาอาวธุประเภทนี้

 จากเอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง เรื่อง 

“Hypersonic Weapons : อาวุธทางยุทธศาสตร์ในอนาคต” ได้รวบรวม 

ความพยายามของนานาประเทศในการพฒันาเทคโนโลย ีHypersonic๕๖ อาท ิรสัเซีย 

กระทรวงกลาโหมของประเทศรัสเซียได้เปิดตัวยานร่อนความเร็วยิ่งยวดเหนือเสียง 

(Hypersonic Glide Vehicle : HGV) มีชื่อว่า Avangard เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นยาน

ร่อนความเร็วยิ่งยวดเหนือเสียงสามารถไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าเสียง ๒๐ เท่า โดย

ยานร่อนชนิดนี้สามารถติดตั้งเข้ากับหัวรบนิวเคลียร์ได้ ขณะที่สหรัฐฯ ได้พัฒนา

๕๕ เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๙/๖๔ ห้วง ๑-๓๐ มิ.ย.๖๔ เรื่อง 
“Hypersonic Weapons : อาวุธทางยุทธศาสตร์ในอนาคต” https://sscthailand.org/index.php/
research/
๕๖ เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ ๙/๖๔ ห้วง ๑-๓๐ มิ.ย.๖๔ เรื่อง 
“Hypersonic Weapons : อาวุธทางยุทธศาสตร์ในอนาคต” https://sscthailand.org/index.php/
research/
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เทคโนโลยี Hypersonic มาตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๘๐ และยังคงพัฒนา HGV และ 

Hypersonic Cruise Missile (HCM) และเครือข่ายเซ็นเซอร์อวกาศการติดตาม

ความเร็วเหนือเสียงและขีปนาวุธเต็มรูปแบบ ส่วนจีนลงทุนในการวิจัยเทคโนโลย ี

ดังกล่าวประมาณกว่า ๑-๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยได้ประจ�าการขีปนาวุธ  

DF-๑๗ ทีม่คีวามเรว็ระดบั Hypersonic บน DF-ZF ซึง่เป็น HGv ล�าแรกของประเทศ

จีนในปี ๒๐๒๐ ในขณะที่ญี่ปุ่น เริ่มใช้อาวุธ Hypersonic ต้ังแต่ปลายปี ๒๐๑๐  

รวมถึงขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียง (HCM) และขีปนาวุธร่อนด้วยความเร็วสูง 

Hypervelocity Gliding Projectile (HVGP) และพร้อมจดัสรรงบประมาณกลาโหม 

๒ พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เพือ่ด�าเนนิการวจิยัและการพฒันาเทคโนโลย ีHypersonic 

ด้านอินเดียมีการพัฒนาขีปนาวุธ BrahMosa II ที่มีความเร็วเหนือเสียง และ

ออสเตรเลยี เพิง่จะเริม่พฒันาและจดัสรรงบประมาณในการป้องกนัประเทศ โดยทุม่

งบกว่า ๗.๑ พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ เพือ่ใช้ในการวจิยัและพฒันาอาวธุ Hypersonic 

เช่นกัน

 นอกจากนั้น วิวัฒนาการและการน�าสารชีวภาพเข้ามาใช้ในการก่อให้เกิด

สงครามหรือการก่อการร้ายในรูปแบบของอาวุธชีวภาพ (Biological Weapons)๕๗ 

อันท�าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรง ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและ 

สิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งรูปแบบของสงครามในอนาคต อันเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง 

ในการป้องกันและรับมือ ดังเช่นการโจมตีด้วยจรวดมิสไซส์น�าวิถีจากอากาศยานรบ

ไร้คนขับ (Unmanned Combat Aerial Vehicle : UCAV) ที่ซาอุดิอาระเบีย๕๘  

เป็นอีกวิวัฒนาการหนึ่งของการโจมตีท่ีแม่นย�า อันเป็นผลจากความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีทหาร ยุทธวิธี และรูปแบบการท�าสงคราม แม้ยังไม่มีรายงานถึง 

ความแม่นย�าและความเชือ่ถอืได้ของ UCAV และชนดิของจรวดมสิไซส์น�าวถีิ รวมถงึ

ระบบแจ้งเตือนภูมิประเทศ (Terrain Aviodance System) ที่ UCAV ใช้บินหลบ
๕๗ ธิดารัตน์ นุชถนอม.วารสารกฎหมายสขภาพและสาธารณสุข.ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม- สิงหาคม 
๒๕๖๐, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔.https://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_law/3-2/13-
Thidarat%20Nuttanorm.pdf
๕๘ การเปลีย่นแปลงธรรมชาตขิองสงคราม กรณศีกึษาจากอหิร่าน เยเมน และการโจมตซีาอดิุอาระเบยี
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หลีกระบบการตรวจจับและการป้องกันภัยทางอากาศ ระบบการชี้เป้าหมาย ซึ่งมี

ความเป็นไปได้ว่า อิหร่านได้ท�าการพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างน้อย ๓-๕ ปีก่อนหน้า 

และเป็นไปได้ว่า จีนและเกาหลีเหนือจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เช่นกันที่มุ่งโจมตี

เป้าหมาย เช่น โรงกลั่นน�้ามัน โรงไฟฟ้า การติดต่อสื่อสารธุรกิจ สาธารณูปโภคหรือ

การคมนาคม ที่จะไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป แต่จะเป็นการใช้ UCAV และจรวดมิสไซส์

น�าวิถีที่จะสร้างปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะในสงครามที่มีทั้งการรบตามแบบและ 

ไม่ตามแบบ (Hybrid Warfare) และสงครามในพ้ืนทีค่ลุมเครือ (Grey Area Warfare) 

ทีอ่าจตามมาด้วยการตอบโต้และท�าให้เกดิหรอืขยายความขัดแย้งให้มากยิง่ขึน้ ขณะ

ที่ UCAV และจรวดมิสไซส์น�าวิถีอาจพัฒนาสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์หรืออาวุธ

ชีวภาพที่สามารถปล่อยสารชีวภาพ (Bioagent) ได้ในวงกว้างหรือปล่อยจาก UCAV 

พิสัยการบินใกล้ที่ลักลอบเข้าไปประกอบและปล่อยสารชีวภาพ

 ในขณะเดียวกัน ประชาคมโลกมีความพยายามที่จะก�าจัดอาวุธท่ีม ี

ความสามารถในการท�าลายล้างสงู ได้แก่ อาวธุนวิเคลียร์ อาวธุเคม ีและอาวธุชวีภาพให้

หมดสิน้ไปจากโลก จงึได้มีการจดัท�าอนสุญัญาอาวธุชวีภาพซึง่เรยีกว่า “Convention 

on the Prohibition of the Development Productions and Stockpiling of 

Bacteriological and Toxin Weapons and on Their Destruction” หรือเรียก

โดยย่อว่า BWC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๑๘ (ค.ศ.๑๙๗๕) โดย

มีหลักการส�าคัญเพื่อให้ลดอาวุธแบคทีเรียชีวภาพโดยทั่วไปและสิ้นเชิง ห้าม 

การพัฒนาผลิตและสะสมอาวุธเชื้อโรค โดยเน้นในเรื่องความปลอดภัยและ 

ความม่ันคงทางชีวภาพ การพิจารณามาตรการระดับชาติภูมิภาคและระหว่าง

ประเทศ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการและความมั่นคงของเชื้อโรคและสารพิษ รวมถึงความร่วมมือและ 

ความช่วยเหลอืระหว่างประเทศ การแลกเปลีย่นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่

สันติและการส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตรวจและการควบคุมโรคติดต่อ  

ดังสถานการณ์ที่ผ่านมา เช่นกรณีเหตุการณ์การจงใจกระจายสปอร์เชื้อแอนแทรกซ์

ผ่านทางระบบไปรษณีย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔๕๙ 
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(จากเหตุการณ์ ๙๑๑) นั้น ผลการตรวจหาและบ่งชี้พบว่า เชื้อแอนแทรกซ์ดังกล่าว

มีที่มาของเชื้อ คือ ภายในประเทศสหรัฐฯ โดยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดย

ใช้สิ่งส่งตรวจจากผู้เสียชีวิตทั้ง ๕ ราย พบว่า เป็นเชื้อแอนแทรกซ์สายพันธุ์เดียวกัน 

คือ Ames strain ของ B.anthracis ซึ่งถูกแยกเชื้อมาจากซากโคที่มลรัฐเท็กซัส เมื่อ

ปี พ.ศ.๒๕๒๔ แล้วถูกน�าส่งไปเก็บรักษาไว้ท่ีสถาบันวิจัยโรคติดเชื้อทางการแพทย์ 

กองทัพสหรัฐฯ และยังเป็นสายพันธุ ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการ 

ของสหรัฐฯ โดยคาดกันว่าผู้กระท�าผิดอาจเป็นบุคลากรในสถาบันวิจัยดังกล่าว  

จากสถานการณ์นี้ ท�าให้นักวิเคราะห์อนาคตท่ัวท้ังโลกประเมินสถานการณ์ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ว่าจะเป็นทศวรรษแห่งอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 

(Century of Transnational Crime Terrorism)

 

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 นวตักรรมเทคโนโลยหีรอืกำรพฒันำเทคโนโลยทีำงทหำร (MilitaryTech) 

น�ำไปสู่กำรแข่งขนัระหว่ำงประเทศในอนำคต ซึง่อาจสร้างผลกระทบต่อความมัน่คง

และเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ อันจะเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของประเทศ ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการครอบ

ครองอาวธุของนานาประเทศในบรรดาเหล่าประเทศมหาอ�านาจและประเทศอ�านาจ

ขนาดกลาง ทัง้สหรฐัฯ จนี ออสเตรเลยี ญีปุ่น่ และอินเดีย ต่างให้ความสนใจและต่าง

มีความพยายามในการแข่งขันการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และการสะสมอาวุธที่มี

อานุภาพท�าลายล้างสูง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะ 

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศตน

 โดยเฉพำะกำรน�ำเทคโนโลย ีHypersonic Weapons มำใช้ในกำรพฒันำ

ขีดควำมสำมำรถทำงกำรทหำรและสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน อาจก่อ

ให้เกิดความเส่ียงท่ีส�าคัญในการแข่งขันพัฒนาและสะสมอาวุธ ทั้งเป็นภัยคุกคาม 

๕๙ บุญเรือง ค�าศรี.(๒๕๕๕). อาวุธชีวภาพและการก่อการร้ายทางชีวภาพ. วารสารนิติเวชศาสตร์ หน้า 
๒๕๙-๒๙๐ 
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ต่อการป้องกันภัยทางอากาศและผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านความมั่นคงของ

ภูมิภาค ซึ่งประเทศและกองทัพควรให้ความส�าคัญในการเตรียมการเสริมสร้างขีด

ความสามารถและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Hypersonic โดยเฉพาะการรับมือกับ

อาวุธชนิดดังกล่าว เช่น ระบบพิสูจน์ทราบและแจ้งเตือนภัย ตลอดจนเพ่ิมพูนขีด

ความสามารถของหน่วยงานและก�าลังพลของกองทัพต่อไป ซึ่งอาวุธ Hypersonic 

อาจสร้างปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของ

โลกและภูมิภาคในอนาคต อันเนื่องจากขีดความสามารถที่เหนือกว่าอาวุธเชิง

ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะความเร็วและความยากต่อการป้องกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด 

ความหวาดระแวง การคาดการณ์ผิด (Miscalculation) และอาจน�าไปสู่การแข่งขัน

การพัฒนาหรือการสะสมอาวุธในอนาคต

 ในขณะที่ การป้องกันการโจมตีจาก UCAV และจรวดมิสไซส์น�าวิถี อาจ

ท�าได้ไม่ทั่วถึง เน่ืองจากต้องใช้งบประมาณสูง มีความยากในการวางระบบป้องกัน

ภัยทางอากาศในอาณาบริเวณกว้าง และยากยิ่งขึ้นหากจะท�าลายอาวุธนี้ เนื่องจาก

อาจมีระบบล่องหน (Stealth) ในระบบต�่า ซึ่งการใช้ระบบป้องกันทางอากาศระยะ

สั้น (Shorter-range Air Defense System: SHORADs) อาจช่วยได้ แต่อาจต้อง

ลงทุนติดตั้งระบบจ�านวนมาก และยังต้องรับมือกับความเร็วและความแม่นย�าที่สุด

ขึ้น เป็นความท้าทายต่อการป้องกัน อีกทางเลือก คือ การใช้สงครามไซเบอร์และ 

การก่อวนิาศกรรม อาจเป็นทางเลอืกท่ีน่าสนใจในการหยดุยัง้ UCAV และจรวดมสิไซส์ 

น�าวิถีก็เป็นได้

 

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 สงครำมในอนำคตจะน�ำเทคโนโลยี อำทิ Hypersonic Weapons มำ

ใช้ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรทหำรและสร้ำงควำมได้เปรียบทำง 
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กำรแข่งขนั จากบทความวเิคราะห์เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ เรือ่ง แนวโน้มเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศปี ค.ศ.๒๐๒๐-๒๐๔๐๖๐ ระบุว่า ในปัจจุบันได้เร่ิมการวิจัยพัฒนา

อาวุธแบบใหม่ท่ีมีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลและความเร็วสูงอย่างยิ่ง  

ซึ่งถูกจัดเป็นกลุ่มอาวุธความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Weapons) และปรับปรุง

เป็นพาหนะร่อนความเร็วเหนือเสียง (Hypersonic Glide Vehicle : HGV) ที่เป็น

อาวุธโคจรในเพดานบินต�่าเพื่อหลบเลี่ยงเครือข่ายตรวจการณ์ พร้อมทั้งยังรักษา

ความเร็วสูงได้เกือบตลอดเวลาที่โคจร จนท�าให้ฝ่ายตั้งรับมีเวลาตอบสนองน้อยมาก 

อีกทั้งยังคาดการณ์ทิศทางการโจมตีได้ยาก เพราะสามารถเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีได้

อย่างคล่องตัว ซึ่งภาพรวมของเทคโนโลยีอาวุธในอนาคตนั้น คาดหมายว่าจะได้เห็น

การประจ�าการอย่างเป็นรูปธรรมภายใน ๕-๑๐ ปีข้างหน้า โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ใน

ฐานะยุทโธปกรณ์ป้องปราบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Deterrence) โดยประเทศ

ทีม่ศีกัยภาพสงู เพือ่ใช้ในการกดดนัฝ่ายตรงข้ามในฐานะอาวุธท่ีไม่อาจสกดักัน้ได้โดย

ง่าย เพือ่ใช้ในการท�าลายเป้าหมายคณุค่าสงูมาก เช่น กองเรอืบรรทกุ เครือ่งบิน หรอื

กองบัญชาการ เป็นต้น

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

•	 การพัฒนาความสามารถภายในประเทศ ลดการพึง่พาต่างประเทศ 

โดยอาจมุง่ทีร่ะบบหรอืเทคโนโลยบีรกิารทีจ่ะเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ  

ของผลิตภัณฑ์/บริการยุทโธปกรณ์

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

•	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ท�าให้ไทยต้อง

พึ่งพาต่างชาติ

๖๐ ธนรฐั ธนะสมบรูณ์.(๒๕๖๓).วารสารวชิาการเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ แนวโน้มเทคโนโลยป้ีองกนั
ประเทศปี ๒๐๒๐-๒๐๔๐. ๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔.http://dtaj.dti.or.th/application/
files/6016/1416/5793/Volume_2_Issue_4_pp_42-61.pdf
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•	 อาวธุ Hypersonic อาจสร้างปัญหาทีเ่ป็นผลกระทบต่อความมัน่คง

และเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ของโลกและภูมิภาคในอนาคต

•	 การปรับเปลี่ยนงบประมาณมหาศาล

 
ประเด็นที่ ๓ เทคโนโลยีสร้ำงควำมพลิกผัน (Disruptive  Technology)

 “ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และวิทยาการต่าง ๆ ในปัจจุบัน

มีความก้าวหน้า และถือเป็นปัจจัยส�าคัญจนมาถึงจุดท่ีเรียกว่า “เทคโนโลยีเปล่ียน

โลก” (Disruptive Technology) หรือกลายเป็นโลกที่เปลี่ยนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งรูป

แบบการด�าเนินชีวิต ธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง  

โดยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ และเป็น 

การเปลีย่นแปลงรูปแบบขององค์กรอย่างมกีลยทุธ์ในลกัษณะทีใ่ช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย 

(Digital Transformation) เพือ่หลกีเลีย่งผลเสยีทีอ่าจเกิดจากการเปลีย่นแปลงหรอื

ต้องปรับตัวอย่างฉับพลัน (Digital Disruption) ภายใต้สถานการณ์ Disruptive 

Technology หรือ Disruptive Innovation”

ประเด็นที่ ๓.๑  เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology)

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scanning)

 เทคโนโลยีเปล่ียนโลก (Disruptive Technology) กลายเป็นนวัตกรรม 

หรือเทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช้ในการสร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่ง

ผลกระทบอย่างรุนแรง (Disrupt) ต่อระบบเดิมที่ต้องล้มหรือเลิกกิจการไป เกิดเป็น 

กระบวนการท�าลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) ทั้งนี้ การเติบโตของ

เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกน้ัน มีปัจจัยส�าคัญท่ีเกิดมาจากการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีทีละเล็กทีละน้อย (Sustaining Technology) จนกลายเป็นพายุลูกใหญ่
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ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงโลก หรอืเป็นเทคโนโลยทีีพ่ลิกโลกนัน่เอง ความจ�าเป็นทีต้่อง

ใช้ AI ท�างานทีซั่บซ้อนมากข้ึน เพ่ือการวิเคราะห์ การตดัสนิใจ หรอืการบรหิารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเป็นอัตโนมัติ และตอบสนองอย่างรวดเร็วนั้น ย่อมต้อง

อาศัยข้อมูลจ�านวนมากและการค�านวณที่ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น “การค�านวณ 

ควอนตมั (Quantum Computing)๖๑” ซึง่มขีดีความสามารถในการรองรบัปรมิาณ

ข้อมลูทีม่ากขึน้ อนัหมายถงึความเรว็ของการประมาลผลทีเ่พ่ิมมากข้ึนอย่างมาก และ

น�าไปสู่การสร้างการท�างานของ AI ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีที่ต้อง

อาศัยการค�านวณท่ีซับซ้อนอย่างมากอาทิ (๑) การเข้ารหัส (Encryption) ในการ

รองรับการเข้ารหัสชั้นสูง (High-level cryptography) (๒) ความมั่นคง ในการ

ปรับปรุงขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ (๓) โทรคมนาคม ในการจัดการ

กับข้อมูลและความปลอดภัยทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม (๔) พลังงาน ในการ

จัดการกับการใช้พลังงานและการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ (๕) ธุรกิจและการเงิน  

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและการใช้ทรัพยากร และ (๖) สุขภาพ  

ในการคิดค้นสตูรยา วคัซนี ตลอดจนการรกัษาผูป่้วย เป็นต้น เช่นเดยีวกบัเครือ่งจกัร

ไอน�า้และไมโครโปรเซสเซอร์ ทีค่รัง้หนึง่เคยเปลีย่นโฉมหน้าของอตุสาหกรรมท้ังหมด

ไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น “เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum technology)” หรือ

เทคโนโลยีที่เกิดจากการค�านวณควอนตัมจะสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจประเภทใหม่ 

ตลอดจนก�าหนดกรอบส�าหรับการพัฒนาในอนาคตซึ่งรวมถึง AI

  เทคโนโลยคีวอนตมั (Quantum Technology)๖๒ จงึเป็นเทคโนโลยใีนการ

ควบคมุอะตอมมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เช่น การพัฒนายารักษาโรคด้วยการวิจัย

เคมีระดับโมเลกุล การส�ารวจอวกาศ การจ�าลองทางชีวเคมีเพื่อการรักษาโรค หรือ

การใช้ขุมพลังของคอมพิวเตอร์ควอนตัมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของการค�านวณ
๖๑ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต.หน้า ๘๓
๖๒ มติชนออนไลน์.(๒๕๖๒)ขึ้นรูป ‘สถาบันควอนตัมแห่งชาติ’ เตรียมการ สู้กับโลก.๒๕ กรกฏาคม 
๒๕๖๔https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1651386
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และประมวลผลข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างจะมีความละเอียดและแม่นย�ายิ่งข้ึน 

ส�าหรับงานด้านความมั่นคง๖๓ เทคโนโลยีควอนตัมได้ถูกน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อ 

เสรมิประสทิธภิาพของเทคโนโลยด้ีานความมัน่คงทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั และก�าลงัเปลีย่น

โฉมหน้าของสงครามในอนาคต เช่น (๑) การตรวจจับและมาตรวิทยาควอนตัม 

(Quantum Sensing and Metrology) โดยอาศยัเทคโนโลยคีวอนตมัท�าให้สญัญาณ

แม่เหล็ก ไฟฟ้า และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรวจจับโดยเรดาร์ หรือการตรวจจับและ

วดัระยะด้วยแสง (Light Detection and Ranging: LiDAR) ได้ถกูน�ามาค�านวณและ

ประมวลผล เพื่อระบุเวลา ต�าแหน่ง และความเร็วได้แม่นย�ามากขึ้นซึ่งเรดาห์ และ 

LiDAR Quantum สามารถตรวจพบอากาศยานล่องหน (Stealth) หรืออากาศยาน

ที่บินอยู่ระดับต�่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้พลังในระดับเดียวกับ เรดาห์ 

หรือ LiDAR แบบเดิม นอกจากนี้ เรดาห์ และ LiDAR Quantum ยังสามารถปฏิบัติ

งานได้เช่นเดียวกับ เรดาห์ หรือ LiDAR แบบเดิม โดยใช้พลังงานที่ต�่ากว่า เพื่อลด

การถูก “กวนสัญญาณ (Jam)” จากฝ่ายตรงข้าม (๒) การเข้ารหัสและการสื่อสาร 

ควอนตมั (Quantum Cryptography and Communication) โดยอาศยัเทคโนโลยี

ควอนตัม ท�าให้การสื่อสารมีความปลอดภัยมากขึ้นผ่านเทคนิค “การเข้ารหัสเชิง 

ควอนตัม (Quantum Key distribution: QKD)” และเทคนิคอื่นในอนาคต ซึ่งจะ

ช่วยรักษาความปลอดภยัทางการสือ่สารทีม่คีวามอ่อนไหวสงู เช่น การควบคมุบงัคบั

บัญชา การควบคุมขีปนาวุธ และเรือด�าน�้า เป็นต้น รวมถึงสามารถขยายโครงข่าย 

การตดิต่อสือ่สารทีม่กีารรักษาความปลอดภยั และการแลกเปลีย่นข้อมลูทีม่คีวามเรว็

สูงผ่าน “ควอนตัมอินเตอร์เน็ต” และ (๓) การค�านวณควอนตัม (Quantum 

computing) เป็นกญุแจส�าคญัในการสร้างประสทิธภิาพของการท�างานท้ังการตรวจ

จับและมาตรวิทยาควอนตัม รวมทั้งการเข้ารหัสและการสื่อสารควอนตัม ตลอดจน

เพิ่มขีดความสามารถของ AI ในการเรียนรู้ เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติงานความมั่นคงที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การอ�านวยการและควบคุมการรบ 
๖๓ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต.หน้า ๘๓-๘๔ 
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การส่งก�าลังบ�ารุงที่พอเหมาะต่อ “เขตปฏิบัติการสงคราม (Theater of War)” และ

การวางแผนการใช้ทรพัยากรท่ีเหมาะสมในแต่ละย่านการปฏบิติัการ (Spectrum of 

operation)

  ในปัจจุบันนานาประเทศต่างลงทุนในด้านการวิจัยควอนตัม เพื่อสร้าง 

ความได้เปรยีบเชิงเศรษฐกจิและทางทหาร โดยมกีารใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย เช่นจีน๖๔ 

ซึ่งเคยเป็นผู้น�าในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม โดยในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ จีน

ได้ริเริ่มความพยายามที่จะบรรลุความส�าเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในเทคโนโลยีควอนตัมให้ได้

ภายในปี ๒๐๓๐ ต่อมาในปี ๒๐๑๗ จีนได้ปล่อยดาวเทียม “Micius” ซึ่งเป็นดาว

เทียมควอนตัมดวงแรกของโลกขึ้นสู ่อวกาศ และในปี ค.ศ.๒๐๑๙ จีนประสบ 

ความส�าเรจ็ในการใช้เทคนคิ “การเข้ารหัสเชงิควอนตมั (Quantum Key distribution: 

QKD)” โดยสมบูรณ์ในการสือ่สารระหว่างดาวเทยีมดงักล่าวกบัสถานรีบัส่งสญัญาณ

ภาคพื้นที่เมือง Xinglong ประเทศจีน และ Graz ประเทศออสเตรีย นอกจากนี้ใน

ปี ค.ศ.๒๐๑๗ จีนได้สถาปนา “การสื่อสารควอนตัมระยะไกลภาคพื้นดิน” ขึ้นเป็น

ครั้งแรก โดยท�าการสื่อสารระหว่างเมืองปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ ซึ่งความส�าเร็จด้าน 

การสื่อสารควอนตัมได้สร้างประโยชน์ต่อจีนในด้านการรักษาความปลอดภัยทาง 

การสือ่สาร จากการถูกสงัเกตการณ์จากต่างประเทศในระยะหน่ึง จนกว่าจะมกีารถอด

รหัสควอนตัมการสื่อสารดังกล่าวได้ส�าเร็จ และจีนมีแผนการลงทุนมูลค่า ๑๐,๐๐๐ 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในห้องทดลองแห่งชาติส�าหรับ “สารสนเทศศาสตร์ควอนตัม 

(Quantum Information Sciences)” ณ เมือง Hefei จังหวัด Anhui โดยคาดหวัง

ให้ห้องทดลองดังกล่าวเป็นผูน้�าในการขับเคลือ่นความก้าวหน้าด้าน การค�านวณและ

การตรวจจับควอนตัม (Quantum computing and sensing)

๖๔ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต.หน้า ๘๔ อ้างแล้ว
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 ส�าหรับเทคโนโลยีควอนตัมในสหรัฐฯ๖๕ เป็นอีกหนึ่งผู้น�าในการพัฒนา

เทคโนโลยีควอนตัม นับตั้งแต่ปี ๒๐๑๖ โดยจัดสรรงบบประมาณมหาศาลเพื่อ

สนับสนุนการวิจัย การตรวจจับ การค�านวณ และการสื่อสารควอนตัม ในขณะที่

กองทพั ไม่ว่าจะเป็นกองทพับกสหรฐัฯ ได้สนนัสนนุทุนวจัิยด้านการค�านวณควอนตัม 

กองทพัอากาศสหรฐัฯ มแีนวทางในการน�าเทคโนโลยคีวอนตมัมาประยกุต์ใช้กบังาน

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและสงครามอวกาศ ในภาคเอกชนอย่างเช่น Google IBM 

Intel และ Microsoft ได้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมมาเกือบ

หนึ่งทศวรรษแล้ว และในปี ค.ศ.๒๐๑๙ สหรัฐฯ ได้ออก “กฎหมายริเริ่มควอนตัม

แห่งชาติ (NQIA)” และมีการจัดตั้ง “สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาศาสตร์

ควอนตมั (QIS)” จ�านวน ๑๒ แห่งทัว่ประเทศ ภายใต้ก�ากบัของ “ส�านกังานนโยบาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (OSTP) กระทรวงพลังงาน” ในการเป็น “ศูนย์กลาง 

การวิจัยควอนตัม” นอกจากนั้นจัดตั้ง “สถาบันความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลง

สถานะควอนตัมอย่างฉับพลัน (Quantum Leap Challenge Institutes)” จ�านวน 

๓ แห่ง และในขณะนี้ วุฒิสภาสหรัฐฯ มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมาย U.S. 

Innovation and Competition Act (USICA)๖๖ ซ่ึงร่างกฎหมายนี้จะจัดสรรงบ

ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการวิจัย

เทคโนโลยีของสหรัฐฯ และเพิ่มก�าลังการผลิตและความสามารถในการวิจัยเซมิ

คอนดักเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร และประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดนของสหรัฐฯ ลง

นามรับรองแล้ว ซึ่งร่างกฎหมาย USICA นี้มีเป้าหมายช่วยส่งเสริมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัทางเทคโนโลยกีบัจนี เป็นการมุง่ใช้นโยบายการทตูเพือ่ต่อต้านอทิธพิล

จีนที่เพิ่มมากขึ้นผ่านการร่วมมือกับชาติพันธมิตรอีกด้วย

๖๕ ธ�ารงชัย หนุนภักดี.Track II Monitor: การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านควอนตัมของสหรัฐฯ 
๖๖  รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ ส�านักข่าวกรอง.https://www.nia.go.th/niaweb59/page-
news1.asp?f=1&l=&i=&p=12&j=  
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 ในขณะที่ สหภาพยุโรป๖๗ ได้สนับสนุนงบประมาณระยะยาว ๑๐ ปี ผ่าน

โครงการพฒันาเทคโนโลยคีวอนตมัท่ีชือ่ว่า “European Commission’s quantum-

technologies flagship programme” ในสาขาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัมที่

สหภาพยุโรปสนใจประกอบด้วย การสื่อสาร การค�านวณ การจ�าลองแบบ 

(Simulation) และการตรวจจับ ส�าหรับในสหราชอาณาจักร๖๘ ในปี ค.ศ.๒๐๑๓ 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศแผนการลงทุนระยะ ๕ ปี ผ่านโครงการควอน

ตมัเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(National Quantum Technologies Programme: NQPT) 

ที่มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายประชาคมควอนตัมเทคโนโลยีท่ีมีภาครัฐ ภาค

อุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ในการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว และในปี 

ค.ศ.๒๐๑๘ ได้น�าเสนอถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีควอนตัมต่อรัฐสภาสหราช

อาณาจักร ด้านรัสเซีย๖๙ ได้ลงทุนในการค�านวณควอนตัมผ่าน “ศูนย์ควอนตัมแห่ง

รัสเซีย (Russian Quantum Center)” แม้ว่าในปี ค.ศ.๒๐๑๘ รัสเซียจะใช้งบ

ประมาณการลงทุน และการพัฒนาเพียงร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ

รัสเซียเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของรัสเซียไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดย 

นักวิจัยชาวรัสเซีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง “ช่องขององค์ความรู้ทางเทคโนโลยีควอนตัม 

(Quantum gap)” ที่อาจล้าหลังสหรัฐฯ และจีน๗๐ 

๖๗  ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต.หน้า ๘๗ 
๖๘  ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต.หน้า ๘๗ อ้างแล้ว
๖๙  ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต.หน้า ๘๗ อ้างแล้ว
๗๐  International Institute for strategic Studies. (2019). Quantum computing and defence, 
(Online), Retrieved August 1, 2021, from International Institute for strategic Studies, 
Website: https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/ the-military-
balance-2019/quantum-computing-and-defence
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 ส�าหรับเทคโนโลยีควอนตัมในไทย ขณะนี้ประเทศไทยมีสถาบันเทคโนโลยี

ควอนตมัระดบัชาต ิเพ่ือสร้างระบบนเิวศควอนตมัทีส่มบรูณ์ โดยจดัตัง้เป็น “โครงการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม”๗๑ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (deep technology)  

ที่สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน รวมไปจนถึงการสร้างผล

ตอบแทนเชงิพาณชิย์ ตลอดจนธรุกิจบ่มเพาะอนัอาจจะเกิดขึน้จากต้นแบบนวตักรรม

นั้น ๆ เป็นการเตรียมพร้อมการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีควอนตัมระดับชาติ 

ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเป็นรากฐานแกนกลางของการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกสาขา

อย่างก้าวกระโดดในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งใน

ปัจจุบันมีจ�านวนนักเรียนทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ซึ่งรวมถึงนักเรียนทุนโอลิมปิกฟิสิกส์ที่ได้

รบัการฝึกทกัษะด้านเทคโนโลยคีวอนตมัในต่างประเทศและได้กลบัมาปฏบิตังิานใน

ประเทศไทยแล้วกว่า ๑๖ คน นอกจากนีย้งัมนีกัวจัิยหลังจบปริญญาเอกและนกัวจัิย

ทีก่�าลงัศกึษาอยูต่่างประเทศอกีจ�านวนกว่า ๒๑ คน ท้ังนี ้หากนบัรวมนกัศกึษาระดับ

ปริญญาโท-เอกภายในประเทศด้วย ตัวเลขนักวิจัยควอนตัมในประเทศไทยจะ

ประมาณ ๕๐ คน ซึง่จะเป็นกลุม่ของบ่อเกดิของกระบวนการรงัสรรค์นวตักรรมฐาน

เทคโนโลยีควอนตัมในประเทศไทย

 และล่าสุด ญี่ปุ่นเริ่มใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก๗๒ 

โดยมหาวิทยาลัยโตเกียวและ International Business Machines Corp ได้เปิดใช้

ควอนตัมคอมพวิเตอร์ (Quantum Computer) ในเชงิพาณชิย์เป็นคร้ังแรกของญีปุ่น่

ที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจคาวาซากิ จ.คานากาวา โดยให้สมาชิกกลุ่มสมาคมอุตสาหกรรม

และวิชาการ อาทิ บริษัท Toyota Motor Corp., Sony Group Corp., Mitsubishi 

๗๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(๒๕๖๒).ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
๗๒ ส�านกัข่าวกรองแห่งชาต.ิ(๒๕๖๔).รายงานสถานการณ์ข่าวน่าสนใจ,๑ สงิหาคม ๖๔.https://www.
nia.go.th/niaweb59/page-news1.asp?f=1&l=&i=&p=2&j=
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Chemical Holdings Corp., Hitachi, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 

และ Yokogawa Electric Corp มีสิทธิ์เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยร่วมกัน  

โดยจะมีการส�ารวจการใช้งานจริงของควอนตัมคอมพิวเตอร์ และมีการท�างานร่วม

กนัระหว่างบคุลากรขององค์กรกบัผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในและต่างประเทศ ซ่ึงความสามารถ 

ของควอนตัมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนด้วยความเร็ว ที่เหนือกว่า

ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ จะน�ามาใช้เพื่อพัฒนายารักษาโรค สร้างแบบจ�าลองทาง 

การเงิน เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ และการเข้ารหัสส�าหรับอินเทอร์เน็ตและ 

สกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 ภาพอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศไทยในอีก ๓ ปี๗๓ ในระยะยาว

เทคโนโลยคีวอนตมัมแีนวโน้มทีจ่ะสร้ำงรปูแบบกำรค�ำนวณและกระบวนกำรใหม่ ๆ 

โดยการแก้ปัญหาการประมวลต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถแก้ไขในปัจจุบัน รวมถึง 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเข้ารหัสและทางเคมี ซ่ึงจะขับเคลื่อนความก้าวหน้า 

ด้านวิทยาการวัสดุ การเกษตรและยา รวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ 

Machine Learning โดยคาดหมายว่าเทคโนโลยนีีจ้ะถกูน�าไปใช้ทัง้ในด้านโลจสิติกส์ 

การผลิต การเงินและพลังงาน ซึ่งในช่วงปี ค.ศ.๒๐๑๘-๒๐๒๘ จะเป็นช่วงการวิจัย

และพฒันาเทคโนโลยคีวอนตมัในช่วงเริม่ต้น และจะถกูพฒันาขึน้เพือ่การจ�าลองทีม่ี

ความซับซ้อนค่อนข้างต�่า โดยการพัฒนาจะด�าเนินไปในช่วง ๒-๓ ปีข้างหน้า ก่อน

จะมกีารใช้งานอย่างจรงิจงัในทศวรรษหน้า ดงันัน้ ในช่วงนีจึ้งเป็นช่วงเน้นการลงทนุ

อย่างมหาศาลในการวิจัยและพัฒนาและการทดสอบระบบ

 เทคโนโลยีควอนตัมจึงมีความส�าคัญอย่างมากในการเปล่ียนแปลง

ประเทศไทย ทั้งด้านฟิสิกส์ เคมี การแพทย์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อันจะเป็นเทคโนโลยี

แห่งอนาคตที่จะท�าให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านจากยุคดิจิทัลสู่ยุคของควอนตัม ซ่ึง
๗๓ Depa.การคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศ ๒๐๓๕, https://www.depa.or.th/
storage/app/media/file/Second%20Deliverable%20RevVer%20TH%20V12%20
140819%20FIN.pdf หน้า ๑๓๗
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ศูนย์วิจยัและพฒันาด้านควอนตมั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ได้มุง่ลงทุนวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยีควอนตัมให้ส�าเร็จภายใน ๕ ปี ถือเป็นก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทยเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ๗๔  

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 กำรประยุกต์ใช้ควอนตัมเทคโนโลยีในในอนำคตอีก ๓ ปีข้ำงหน้ำจะเป็น

ส่วนส�ำคญัในกำรแข่งขนัของชำตมิหำอ�ำนำจทีจ่ะแข่งขันกำรรุนแรงยิง่ข้ึน ในการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพควอนตัมคอมพิวเตอร์ และน�าเทคโนโลยีที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้งานในด้านอื่น ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้จักรกล ตลอดจนด้าน 

การป้องกันประเทศ๗๕  ได้แก่ ๑) การสื่อสารที่ปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค

การเข้ารหัสเชิงควอนตัม (Quantum Key distribution: QKD) เพื่อให้การสื่อสาร

ทางการทหารท่ีส�าคัญมีความปลอดภัย ยากต่อการถูกโจรกรรม หรือการดักฟัง 

เป็นต้น ๒) การระบุพิกัดที่แม่นย�า โดยการใช้นาฬิกาควอนตัม (Quantum Clock) 

ในการระบุต�าแหน่งของระบบดาวเทียมน�าทาง (Global Navigation Satellite 

System: GNSS) โดยใช้หลกัการของนาฬิกาควอนตัมหรือนาฬิกาอะตอมของซีเซียม 

(cesium) ทีมี่คณุสมบัตขิองคลืน่ความถ่ีอยูป่ระมาณ ๙ ล้านรอบ/วนิาท ีถอืได้ว่าเป็น

นาฬิกาท่ีมคีวามเท่ียงตรงท่ีสดุ ท�าให้การวัดค่าระยะห่างของดาวเทยีมมคีวามแม่นย�า

สูง ๓) สนับสนุนการฝึกซ้อมและยุทธวิธีเชิงรุก โดยการใช้คุณสมบัติของควอนตัม

เซ็นเซอร์ที่มีแรงเฉื่อยท�าหน้าที่น�าทางให้กับยุทโธปกรณ์หรือการควบคุมประชากร

หุน่ยนต์อตัโนมตัใิห้สามารถเคลือ่นทีต่่อไปได้อย่างอสิระและถึงเป้าหมายอย่างแม่นย�า 

และ ๔) การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับ จากการน�าความสามารถของ

นาฬิกาอะตอมมาประยุกต์ใช้งานเพื่อตรวจจับความเคล่ือนไหวของสนามแม่เหล็ก 

สนามไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าควอนตัมเซนเซอร์ (Quantum Sensor) ในการรวบรวม
๗๔ มตชิน.(๒๕๖๒).ข้ึนรปู ‘สถาบนัควอนตมัแห่งชาต’ิ เตรยีมการ สูก้บัโลก,https://www.matichon.
co.th/local/quality-life/news_1651386
๗๕ SSC Focus.(๒๕๖๔).เอกสารวเิคราะห์สถานการณ์ยทุธศาสตร์และความมัน่คง “อนาคตของควอน
ตัมเทคโนโลยีกับภารกิจด้านการทหาร”.ฉบับที่ ๕/๖๔ (ประจ�าเดือน ก.พ.๖๔)
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ข่าวกรอง การเฝ้าระวงัและการลาดตระเวนโดยการตดิตัง้ไว้กบัยทุโธปกรณ์เพือ่ตรวจ

จับความเคลื่อนไหวและถ่ายภาพ

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 การออกกฎหมายท่ีเกีย่วกบัการจ�ากดัการส่งออกชิน้ส่วนต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กับการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมออกนอกประเทศ

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

•	 การแข่งขันทางเทคโนโลยีของชาติมหาอ�านาจที่รุนแรง

•	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ยากต่อการควบคุม

 
ประเด็นที่ ๓.๒ ปัญญำประดิษฐ์ครอบง�ำโลก (AI dominate the world)

 “เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทและมีความส�าคัญในการท�างานและการใช้

ชวีติในยคุดจิทิลัอย่างมาก โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ ซ่ึงจะเข้ามาท�างานแทนมนษุย์

ในสาขาต่าง ๆ  เพิม่มากขึน้ โดยรฐับาลทัว่โลกจะให้ความส�าคญัเชงิกลยทุธ์ต่อปัญญา

ประดิษฐ์ที่ชัดเจนในอนาคต” 

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scanning)

 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กลายเป็นเทคโนโลยีที่จะ

เข้ามามีบทบาทกับหลายอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้เกิดดิจิทัลดิสรัปชัน 

และคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและมีความส�าคัญในการท�างานและ

การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างมาก รวมถึงในกิจการทหาร ซ่ึง AI ช่วยให้เครื่องจักร 

(ระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์) มีความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้จากรูป

แบบการอนุมานข้อมูลดิบโดยการรับรู้แบบจ�าลองท่ีประกอบด้วยตัวอย่างข้อมูลน�า

เข้า การรวมอัลกอริธึมอัจฉริยะเพื่อช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จาก

Thailand Strategic Outlook 2021 – 202382



ประสบการณ์ของตวัเองได้ ซึง่เป็นการเพิม่ขดีความสามารถให้ปัญญาประดิษฐ์ ด้วย

การใช้ประโยชน์จากกลไกวิศวกรรมขั้นสูงบนฐานข้อมูลการค�านวณขนาดใหญ่ เช่น 

การค้นหาขัน้สงูและเครือ่งมอืวิเคราะห์ปัญญาประดษิฐ์จะช่วยยกระดบัความสามารถ

ในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของการใช้เหตุผลเชิงตรรกะให้กับระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบอัจฉริยะนี้ก�าลังได้รับการไว้วางใจในโลกปัจจุบันเพ่ือพัฒนา 

การใช้งานอัจฉริยะข้ามอุตสาหกรรม และการใช้งานเหล่านี้จะช่วยให้สามารถท�า 

การตัดสินใจที่ส�าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการแทรกแซง

 โลกปัจจุบันน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้มี

คุณภาพดีขึ้น๗๖ อันจะเห็นได้จาก กลุ่มสหภาพยุโรป ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับ

การน�าเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ และคณะกรรมาธิการสหภาพ

ยุโรปได้วางกลยุทธ์ด้าน AI ไว้ในในเอกสาร “AI Strat egy กลุ่มทวีปอเมริกา  

โดยสหรัฐฯ เป็นผู้น�าในหลายด้านและได้ก�าหนด “ยุทธศาสตร์ขั้นต้นส�าหรับปัญญา

ประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกา (American Artificial Intelligence Initiative) เพื่อส่ง

เสริมการวิจัยและการก�ากับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาคส่วนต่าง ๆ  

ทัง้ภาครฐั เอกชนและวงการการศกึษา กลุม่ตะวนัออกกลาง โดยสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 

(United Arab Emirates) เป็นประเทศแรกในกลุ่มตะวันออกกลาง พัฒนา 

กลยุทธ์ AI ภายใต้ “UAE Strategy for Artificial Intelligence (AI) ส�าหรับ

สถานการณ์ของปัญญาประดษิฐ์ (AI) ในระดบัอาเซียนนัน้ กลุ่มเอเชีย โดยสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (People’s Republic of China) เป็นประเทศที่มี ความโดดเด่น 

เนือ่งจากจีนได้ประกาศความมุง่มัน่ในการเป็นผู้น�าของโลกด้าน AI ผ่านแผน “Next 

Generation Artificial Intelligence Development Plan” ซ่ึงแผนดังกล่าวแสดง

ให้เหน็ ถงึความตัง้ใจของรฐับาลในการสร้างและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพิเศษด้าน 

๗๖ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต. หน้า ๒๙
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AI ทีด่ทีีส่ดุของโลก กลุม่อาเซยีน โดยสาธารณรฐัสิงคโปร์ ได้ประกาศแผนยทุธศาสตร์

ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ “National Artificial Intelligence Strategy” ที่จะมี

ผลให้พลิกโฉมประเทศภายในปี ๒๕๓๐ ล่าสุดสิงคโปร์ ได้สนับสนุนการพัฒนา 

ด้านเทคโนโลยเีพือ่เตรยีมพร้อมสูเ่ศรษฐกจิดจิทิลั๗๗ โดยนายเฮง ซว ีเกยีต รอง นรม.

ของสิงคโปร์ เปิดเผยว่า สิงคโปร์มีแผนลงทุนมูลค่า ๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ในโครงการสนับสนุนการวิจัยด้านด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความมั่นคงทาง

ไซเบอร์ เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับโครงสร้างการสื่อสารในอนาคต และรองรับ 

การเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกจิดจิทิลัทีเ่รว็ขึน้หลงัจากเกดิวกิฤติ COVID-19 ครอบคลุม

การทดสอบเครอืข่าย 5G และสงูกว่า โดยตัง้เป้าให้มรีะบบ 5G ครอบคลมุทัง้ประเทศ

ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๘ การสร้างและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน

การสื่อสาร นอกจากนี้ สิงคโปร์จะเริ่มใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าหรือที่

เรียกว่า SGTraDex ซึ่งจะท�าให้ผู้เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ ขนส่ง และซื้อขายสินค้า 

สามารถแลกเปลีย่นข้อมลูราคาและต�าแหน่งของสนิค้าได้ทนัท ีคาดว่าจะสร้างมลูค่า

ด้านการขนส่งได้ถึง ๑๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสิงคโปร์มีแผนน�าระบบดังกล่าวมา

อ�านวยความสะดวกด้านศุลกากร การเงินเพื่อการค้า การประกันภัย และกิจกรรม

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ในขณะที่ประเทศไทยมีการใช้งาน AI เพื่อเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนา

ธุรกิจ หลายหลายรูปแบบ อาทิ ในธุรกิจกลุ่มธนาคารของไทย เป็นต้น ต่างพัฒนา 

AI เพื่อมาให้บริการลูกค้าผ่านแอพพลิเคชัน ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเสนอสิน

เชือ่ถงึมอืถือของลกูค้า และอนุมตัสินิเช่ือให้ลกูค้าแทนเจ้าหน้าทีไ่ด้แล้ว อย่างไรก็ตาม 

แม้ AI จะถูกพัฒนาไปมากและมีศักยภาพช่วยมนุษย์ท�างานได้หลายรูปแบบ แต่ยัง

คงไม่สามารถแทนทีม่นษุย์ได้ทกุอย่างได้ในปัจจบุนั เพราะระบบยงัไม่ดเีพยีงพอย่อม

เกิดความผิดพลาดได้เช่นกัน ซึ่ง AI ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาต่อไป

 

๗๗ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ.รายงานสถานการณ์ต่างประเทศ.๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ https://www.
nia.go.th/niaweb59/DefaultTH.asp
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๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 กำรพัฒนำควำมสำมำรถของ AI ในอนำคตอันใกล้๗๘ จะฉลำดมำกขึ้น 

ท�ำงำนได้หลำกหลำยมำกขึ้น และมีควำมสำมำรถใกล้เคียงกับมนุษย์มำกยิ่งข้ึน 

เช่น Machine Learning (ML) การป้อนข้อมูลเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ท�า 

การเรยีนรู้กับชุดข้อมลูเพือ่แสดงผลตามทีต้่องการ เช่น เฟซบุก๊ใช้รวบรวมข้อมลูภาพที ่

ไม่เหมาะสม และไม่ควรแสดงบนหน้าฟีดให้กับเอไอเพือ่วเิคราะห์และหยดุการแสดง

ภาพน้ัน ๆ ได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น Natural Language Processing (NLP)  

การพัฒนาให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการวิเคราะห์เสียง สีหน้าท่าทาง ซึ่งการพัฒนานี้จะช่วยให้ AI สามารถท�างาน

ร่วมกับมนุษย์ได้แม่นย�ามากขึ้น เช่น การรับข้อมูลจากเสียง การแปลภาษาแบบ 

เรียลไทม์ เป็นต้น Deep Learning (Neural Networks) ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 

ที่เลียนแบบการท�างานของระบบโครงข่ายประสาท (neurons) ในสมองมนุษย์  

ถูกสร้างขึ้นจากการน�าเอา neural network หลาย ๆ  ส่วนมาต่อกัน เป็นโครงสร้าง

ทีถ่กูจดัเก็บแบบเป็นกองซ้อน (stack) ท�าให้มโีครงสร้างท่ีลึก (deep) ยิง่ข้ึน ประมวล

ผลหลายสิ่งพร้อมๆ กันได้มากขึ้น และการพัฒนาด้านนั้น จะไม่เฉพาะแต่ประเทศที่

พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แม้แต่ประเทศที่มีขนาดเล็ก

หรือประเทศที่ก�าลังพัฒนาก็ต่างพยายามหาแนวทางในการสร้างความได้เปรียบให้

แก่ประเทศของตนด้วยเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน

 จากรายงาน “ผลกระทบของ AI ต่อเศรษฐกิจโลก”๗๙ ของ McKinsey 

Global Institute เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๑๘) กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์เป็น

เครือ่งมอืทีก่่อให้เกดิรายได้และสามารถใช้ได้หลากหลายอตุสาหกรรม เช่น การท่องเทีย่ว 

การค้าปลีก การขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น นอกจากน้ี World Economic 
๗๘ กรุงเทพธุรกิจ.(๒๕๖๓).AI คืออะไร จะทรงพลังแค่ไหนในปี 2020. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔,https://
www.bangkokbiznews.com/news/detail/875813
๗๙  ธ�ารงชัย หนุนภักดี. (๒๕๖๒). ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?. เอกสารประกอบการประชุม Xiangshan 
Forum ครั้งที่ ๙, ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ: ศูนย์
ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.
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Forum๘๐ ได้คาดการณ์ไว้ว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ Big Data Analytics 

จะมีขีดความสามารถอันทรงพลังพร้อมกันในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ.๒๐๒๕) - 

๒๕๗๓ (ค.ศ.๒๐๓๐) ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบของสื่อในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการผลิต

สือ่ (Production) การกระจายและส่งถงึผูบ้รโิภค (Distribution) และวธิกีารบรโิภค

สื่อ (Viewing) จะมุ่งสู่ฐานงานท่ีรองรับระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตที่ประมวลผล

แบบทันที หรือการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว (Real-time) อย่างสมบูรณ์แบบและ

จะท�าให้รูปแบบธุรกิจดั้งเดิมที่มีมาในอดีตถูกท�าลายไปในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งนัก

อนาคตศาสตร์นิยามปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ว่า “การท�าลายอย่างสร้างสรรค์ 

(Creative destruction)”

 จากรายงานใน Government Artificial Intelligence Readiness Index 

2019๘๑ ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-๑๙ ท�าให้ความส�าคัญเชิงกลยุทธ์

ของปัญญาประดษิฐ์ในรัฐบาลทัว่โลกนัน้ชดัเจนกว่าทีเ่คยเป็นมา ต้ังแต่บริษัทยาทีใ่ช้ 

AI เพื่อช่วยในการพัฒนายาและการรักษาใหม่ ไปจนถึงการใช้ AI เพื่อช่วยติดตาม

การตดิต่อกบัโทรศัพท์มือถือและข้อมลูต�าแหน่งทางภมูศิาสตร์เทคโนโลยใีหม่ได้ช่วย

รัฐบาลในการจัดการโรคระบาด และอาจมีบทบาทในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะท่ี

ตามมา 

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 ในอนำคตอีก ๓ ปี AI จะเข้ำมำท�ำงำนแทนมนุษย์ในสำขำต่ำง ๆ เพิ่ม

มำกขึ้น โดยรัฐบาลทั่วโลกจะให้ความส�าคัญเชิงกลยุทธ์ต่อปัญญาประดิษฐ์ที่ชัดเจน 

หลงัสถานการณ์โควดิ-๑๙ จะเกดิแนวโน้มของงานทีไ่ม่ได้ใช้ความรูใ้นระดบัเชีย่วชาญ 

๘๐ เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ. (๒๕๖๐). Introduction to Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์, ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔. https://www.nbtc.go.th/getattachment/News/Information/Introduction-
toArtificial-Intelligence-ปัญญาประดิษฐ์/เอกสารแนบ.pdf.aspx
๘๑ AI Readiness Index 2020.https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-
index-2020
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(Blue collar) เริ่มมีแนวโน้มถูกแทนด้วยเทคโนโลยี๘๒ ซึ่ง Boston Consulting 
Group ได้คาดการณ์ไว้ว่าต�าแหน่งงานทีม่อียูใ่นปัจจุบนัจะถูกซอฟท์แวร์หรือหุน่ยนต์
เข้าท�างานแทนถึง ๑ ใน ๔ ของต�าแหน่งงานทั้งหมดภายในปี ค.ศ.๒๐๒๕ ยิ่งไปกว่า
นั้น Oxford University ได้วิเคราะห์ว่า ต�าแหน่งงานถึงร้อยละ ๓๕ ของต�าแหน่ง
งานทั้งหมดในสหราชอาณาจักร ก�าลังอยู่ในความเสี่ยงที่ระบบอัตโนมัติจะเข้ามา
แทนท่ีภายใน ๒๐ ปีนับจากนี้ และต�าแหน่งงานที่เป็นลักษณะผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
(Professional) ก�าลังถูกคุกคามจากความก้าวหน้าของ Big Data และ Machine 
learning
  
๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย
 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

•	 นวตักรรมทางดจิทิลั (Digital Innovation) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
สามารถสร้างโอกาสทางการแข่งขัน ลดต้นทุน ลดความซ�้าซ้อน 
เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการท�างานของมนุษย์

•	 โลกธุรกิจในอนาคต ถูกปฏิวัติด้วยเทคโนโลยี ที่เข้ามาขับเคลื่อน
โลก ภูมิภาค และประเทศ

 
 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

•	 ปัญหาการว่างงาน เนือ่งจากแรงงานมนษุย์มคีวามส�าคญัลดลง เมือ่ 
AI เข้ามาทดแทนในบางทักษะ

•	 องค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยีจะถูกท�าลายล้าง (Disruption)

•	 เกิดปัญหาในการจัดเก็บภาษรธุรกิจดิจิทัล
•	 ภัยคุกคามทางสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

เช่น อาชญากรรมทางไซเบอร์ เป็นต้น

๘๒ Boston Consulting Group.แนวโน้มถูกแทนด้วยเทคโนโลยี.๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔,.https://
www.imcinstitute.com/index.php/9-imc-news/9-10-big-data-machine-learning
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ประเด็นท่ี ๔  กำรเปล่ียนแปลงของโครงสร้ำงประชำกร (Generation  Change )

ประเด็นย่อยที่ ๔.๑ สังคมผู้สูงวัย (Aged Society) 

 “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งมีปัจจัยหลักมา

จากอตัราการเกดิลดลงและความมอีายยุนืยาวขึน้ของประชากร เป็นประเดน็ทีห่ลาย

ประเทศทั่วโลกให้ความส�าคัญและเป็นความท้าทายในการก�าหนดนโยบายที่ต้อง

พิจารณาออกแบบให้เหมาะสมและครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติเศรษฐกิจและ

สังคม เช่น เรื่องของสุขภาพและสุขภาวะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เรื่อง

ของระบบบ�าเหน็จบ�านาญที่ต้องใช้เงินงบประมาณจ�านวนมากขึ้นส�าหรับดูแลผู้สูง

อายุ หรือการให้บริการด้านสาธารณสุข ซึ่งล้วนแต่จ�าเป็นต้องมีมาตรการใน 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environmental Scanning)

 ปัจจัยทางประชากรถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมของทกุประเทศ เพราะมผีลต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและ

มูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อนัจะเป็นเครือ่งแสดงถงึมาตรฐานการครอง

ชีพของประชาชน ความเหลือ่มล�า้ทางรายได้ของประเทศ และความมัน่คงทางสงัคม 

เนือ่งจากจ�านวนประชาชนมอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อมลูค่าผลิตภณัฑ์มวล

รวมภายในประเทศต่อบคุคล๘๓ ผลทางตรงคอืการทีจ่�านวนประชาชนซ่ึงมฐีานะเป็น

ผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจจะเป็นตัวหารท�าให้มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศต่อบุคคลมีค่าน้อยลง ในขณะที่ผลทางอ้อมคือจ�านวนประชาชนในฐานะ 

ผูผ้ลติของระบบเศรษฐกจิจะเป็นตัวก�าหนดมลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
๘๓ ศุภเจตน์ จันทร์สาส์นและสมภูมิ แสวงกุล.(๒๕๕๓).การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและความ
ท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย. ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔,https://www.bu.ac.
th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_12/pdf/aw01.pdf
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ดังน้ัน หากประเทศใดมีจ�านวนประชากรที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ผลิตมากขึ้น ย่อมท�าให้

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประเทศนั้นมีโอกาสเพิ่มยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น 

ตัวแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) นั่นเอง

 นอกจากนั้น เมื่อแรงงานสูงอายุเกษียณไปในขณะที่ไม่มีแรงงานรุ่นใหม่เข้า

มาแทนทีแ่ละการท�างานไม่สามารถหาทรพัยากรมนษุย์เข้ามาทดแทนก�าลงัแรงงาน

ที่ลดลง นั่นคือ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค๘๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเติบโต

ทางเศรษฐกิจทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และเมื่อ มองใน

ระดับสังคม เม่ือผู้สูงอายุพ้นวัยเกษียณโดยที่ไม่มีเงินออมมากพอ ขาดรายได้หล่อ

เลี้ยงชีพ และขาดความมั่นคงทางการเงินนั้น ท�าให้ภาระย่อมตกอยู่ที่ระบบการคลัง

ของรัฐในด้านการดูแลคุณภาพชีวิต บริการสาธารณะ และสวัสดิการของประชาชน 

แรงงานผูส้งูอายท่ีุเพิม่มากข้ึนน้ัน จงึมคีวามส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจทัง้ในระดบั

ภูมิภาคและระดับชุมชน ซึ่งโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุที่เปล่ียนไปย่อมมีผล 

กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุ (age structure) ของประชากรจึงม ี

ความส�าคญัยิง่ในทกุประเทศ การเปลีย่นแปลงโครงสร้างอายขุองประชากร๘๕ หมายถงึ 

การเปลีย่นแปลงสดัส่วนของประชากรในกลุม่อายตุ่างๆ ซึง่เป็นสิง่ทีท่กุประเทศก�าลงั

เผชิญอยู่ในปัจจุบันผ่านกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางประชากร (Demographic 

Transition) ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมที่มีภาวะเจริญพันธุ์

และภาวะการตายในระดับสูง เป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มีภาวะเจริญพันธุ ์และ 

ภาวการณ์ตายในระดบัต�า่ ซึง่การเปลีย่นแปลงสดัส่วนของประชากรในกลุม่อายตุ่าง ๆ  

จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแง่สัดส่วนประชากร โดยในวัยแรงงาน

๘๔ กองเศรษฐกิจแรงงาน.สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.(๒๕๖๔).รายงานสถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ.๒ สิงหาคม ๒๕๖๔,http://warning.mol.go.th/uploadFile/
pdf/pdf-2021-07-02-1625204414.pdf
๘๕ ศุภเจตน์ จันทร์สาส์นและสมภูมิ แสวงกุล.(๒๕๕๓).การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและความ
ท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย.๒ สิงหาคม ๒๕๖๔,https://www.bu.ac.
th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_12/pdf/aw01.pdf.
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ซึง่มอีาย ุ๑๕-๕๙ ปี ในฐานะผูผ้ลติของระบบเศรษฐกจิ และประชากรวยัเดก็ซึง่มอีายุ

ต�่ากว่า ๑๕ ปี และประชากรวัยสูงอายุซึ่งมีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในฐานะผู้บริโภคของ

ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งหากสัดส่วนประชากรเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลให้รายได้และ

การบริโภคของประชากรแต่ละกลุ่มอายุมีความแตกต่างไปด้วย กล่าวคือ ประชากร

วัยเด็กและประชากรวัยสูงอายุมักมีการบริโภคมากกว่ารายได้ และประชากรวัย

แรงงานมักมีรายได้มากกว่าการบริโภค ดังนั้น สัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม

อายเุป็นหน่ึงในปัจจยัส�าคญัทีก่�าหนดการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิรวมทัง้การพฒันา

สังคม๘๖

 ดังข้อมูล Financial Times กล่าวถึง Japan’s Age-Old Story๘๗ ระบุว่า 

ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศฝั่งเอเชียที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วที่สุด จากการคาดการณ์แนว

โน้ม ท�าให้ญี่ปุ่นพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเบื้องต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๙๐ จนใน

ปี ค.ศ.๒๐๑๔ ผลลัพธ์เกิดขึ้นชัดเจนเมื่อจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อเศรษฐกิจ 

ในทางตรงกันข้ามจ�านวนเด็กเกิดใหม่ท่ีลดลง ท�าให้ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ รัฐบาลญี่ปุ่น

วางแผนระบบสุขภาพท่ีเป็นมาตรฐานระดับประเทศมากยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อแผน

นโยบาย “Japan Vision Health Care 2035” ซึง่เน้นไปทีร่ะบบการดแูลประชากร

ผู้สูงอายุทั่วไปและการประกันสุขภาพของแรงงานผู้สูงอายุ ปัจจุบันญี่ปุ่นมีอายุ

ประชากรเฉลี่ยสูงที่สุดในโลก แต่อัตราการเกิดต�่าท่ีสุดนับต้ังแต่เมื่อร้อยกว่าปีก่อน 

ซึ่งรัฐบาลคาดการณ์ว่าในอีก ๔๐ ปีข้างหน้า จ�านวนประชากรญี่ปุ่นจะลดลงเหลือ 

๘๘ ล้านคน จาก ๑๒๗ ล้านคนในปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลน

แรงงานเป็นอันดบัหนึง่ของโลกในอนาคต และในปี ค.ศ.๒๐๑๙ รฐับาลญีปุ่น่ได้เสนอ

ให้ภาคธุรกิจยกเลิกอายุเกษียณ และเปิดทางให้ท�างานได้จนถึงอายุ ๗๐ ปี จาก

ปัจจุบัน ๖๕ ปี เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและภาระด้านสวัสดิการสังคม โดย
๘๖ ศุภเจตน์ จันทร์สาส์นและสมภูมิ แสวงกุล.(๒๕๕๓).การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและความ
ท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย.๒ สิงหาคม ๒๕๖๔,https://www.bu.ac.
th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_12/pdf/aw01.pdf.อ้างแล้ว
๘๗ Financial Times. Japan’s Age-Old Story. (Online), Retrieved August 1, 2021, from 
https://www.ft.com/content/cdb0dbe8-292b-11e4-8b81-00144feabdc0

Thailand Strategic Outlook 2021 – 202390



สามารถเลอืกรบัเงนิบ�านาญได้ตัง้แต่อาย ุ๖๐ – ๗๐ ปี แต่จะได้รบัเงนิบ�านาญมากกว่า

ส�าหรับผู้ที่เลือกช่วงเวลาหลังอายุ ๖๕ ปี นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังให้ความส�าคัญด้าน 

การบรกิารผูส้งูอายท่ีุอาศัยคนเดยีวหรอือยูใ่นชนบท ซึง่ให้บรกิารตัง้แต่ปัจจัยพืน้ฐาน

ด้านสวัสดิการสังคมไปจนถึงการแข่งขันทางธุรกิจแบบพรีเมี่ยม 

 ในขณะทีใ่นสหรฐัฯ ผูส้งูอายจุะมจี�านวนมากกว่าประชากรเด็กในอกี ๑๒ ปี

ข้างหน้าเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.๒๐๓๐๘๘ จากการคาดการณ์ของส�านักส�ามะโน

ประชากรสหรัฐฯ ในปี ค.ศ.๒๐๓๐ คนรุ่นสุดท้ายของกลุ่มประชากรที่เรียกว่า baby 

boomers จะมอีาย ุ๖๕ ปี และจะท�าให้อเมรกิามปีระชากร ๑ ใน ๕ เข้าสู่วยัเกษยีณ 

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้มีนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุโดยมีพระราชบัญญัติการเลือก

ปฏบิตัติามอายใุนการจ้างงาน ๒๕๑๐ (The Age Discrimination in Employment 

Act of 1967) เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีข้อจ�ากัด

ด้านอายุ ทั้งนี้ให้ค�านึงถึงศักยภาพของผู้สูงอายุเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

 ส�าหรับประเทศไทย๘๙ นั้น ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุมาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๔๘ 

และก�าลงัจะก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมสงูอายโุดยสมบรูณ์ (Complete Aged Society) 

ในพ.ศ.๒๕๖๔ หมายถึง สงัคมท่ีมผู้ีสงูอายมุากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากรทัง้หมด 

โดยคาดการณ์ว่าในพ.ศ.๒๕๗๔ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด 

(Super Aged Society) คือ มีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ ๒๘ ของประชากรทั้งหมด 

การเข้าสู ่สังคมสูงอายุของไทยสาเหตุหนึ่งมาจากไทยประสบความส�าเร็จใน 

การวางแผนครอบครวั ในช่วงพ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๓๘ ท�าให้ประชากรเพิม่ช้าลงอย่างมาก  

โดยเมื่อ ๕๐ ปีก่อนประชากรไทยเคยเพิ่มด้วยอัตราที่สูงกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ในปี 

พ.ศ.๒๕๕๙ อัตราเพิ่มประชากรได้ลดต�่าลงเหลือเพียงร้อยละ ๐.๕ ต่อปี นอกจาก

นั้น ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ ก็มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้
๘๘ VOA.(๒๕๖๑).สหรัฐฯ ก�าลังเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ .๒ สิงหาคม ๒๕๖๔.https://www.voathai.
com/a/aging-population-ro/4301257.html
๘๙ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.(๒๕๖๒).มาตรการขับ
เคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เร่ือง สังคมผู้สูงอายุ.๒ สิงหาคม ๒๕๖๔.http://www.dop.go.th/
download/knowledge/th1551432930-155_0.pdf
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อายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) ของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยอายุคาด

เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life expectancy at birth) ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นทั้งชายและ

หญิง โดยในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๘ ชายมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ๖๘.๑๕ ปี 

และหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ๗๒.๓๙ ปี ประกอบกับประชากรที่เกิดในช่วง

ปี พ.ศ.๒๕๐๖-๒๕๒๖ ซึ่งมีมากกว่า ๑ ล้านคนก�าลังเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มประชากร 

สูงอายุ 

 สรุปได้ว่า หลายประเทศท่ัวโลกก�าลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ (Aging 

Society)๙๐ หรือสังคมที่มีประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๗ ของจ�านวน

ประชากรทั้งหมด องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าโลกจะเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูง

อายโุดยสมบรูณ์ (Aged Society) ซึง่จะมอีาย ุ๖๕ ปีขึน้ไป ในปีค.ศ.๒๐๕๐ กว่าร้อย

ละ ๑๔ ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือ ในปี ค.ศ.๒๐๕๐ สัดส่วนประชากร ๑ ใน ๔ 

บนโลกจะมีอายุมากกว่า ๖๕ ปี โดยภูมิภาคที่คาดว่าจะมีประชากรอายุมากกว่า  

๖๕ ปี หรือมากกว่า เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่าระหว่างปีค.ศ.๒๐๑๙-๒๐๕๐ ได้แก่ แอฟริกา

เหนอืและเอเชยีตะวนัตก เอเชยีกลาง เอเชยีใต้ เอเชยีตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต้ 

และละตินอเมริกา ในขณะที่จ�านวนประชากรผู้ที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป จะมีโอกาสเพิ่ม

ขึ้นเป็น ๓ เท่าจาก ๑๔๓ ล้านคนในปีค.ศ.๒๐๑๙ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีจ�านวนทั้งสิ้น 

๔๒๖ ล้านคนในปี ค.ศ.๒๐๕๐

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 อตัรำกำรเกดิลดลงและอำยขุยัเพิม่ขึน้ โดยในปี ค.ศ.๒๐๑๗ ประชากรโลก

มากกว่าครึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่อายุระหว่าง ๑๕ ถึง ๕๙ ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖๑ 

ในขณะที่เด็กอายุต�่ากว่า ๑๕ ปี มีจ�านวนเพียง ๑ ใน ๔ เท่านั้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 

๒๖ โดยผู้สูงวัยท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีข้ึนไปคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่า ๑ ใน ๘ ของ

ประชากรโลกเล็กน้อย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๓ อย่างไรก็ตาม กลุ่มอายุ ๖๐ ปีจะมี

๙๐ TCDC.(๒๕๖๓).มองไปข้างหน้า 2050: เดินหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society).๒ สิงหาคม 
๒๕๖๔,https://web.tcdc.or.th/th/Articles/Detail/Aging-Society-2050
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อตัราการเพิม่ขึน้สงูกว่ากลุม่ประชากรทีอ่ายุน้อยกว่า ส่งผลให้จ�านวนผูส้งูอายจุะเพิม่

ขึ้นเป็นเท่าตัวภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐ ดังนั้น ประชากรโลกก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ซึ่งเป็นแนวโน้มส�าคัญในบริบทโลก (Megatrend in Global context)๙๑

 ภูมิภำคเอเชียก�ำลังเผชิญกับกำรเกิดคลื่นยักษ์ของกลุ่มผู้สูงอำยุ (Silver 

Tsunami)๙๒ และเป็นที่คาดการณ์ว่าประชากรมากกว่า ๘๗๐ ล้านคนในเอเชียจะ

มีอายุมากกว่า ๖๕ ปีภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐ โดยมีหลายประเทศในภูมิภาคที่มีอัตรา

ผู้สูงอายุจ�านวนมาก รวมถึงประเทศเกาหลี สิงคโปร์ ไทย และจีน โดยคาดว่า

ประเทศไทยจะมีอัตราผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ ๒๙ ภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐ ในขณะที่

ประเทศต่าง ๆ ใช้เวลานานถึง ๑๘-๑๑๕ ปี ในการเปลี่ยนผ่านจาก “สังคมผู้สูงอายุ 

(Aging society)” เป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society)” แต่

ประเทศไทยใช้ระยะเวลาสั้นเพียง ๒๐ ปี เป็นการเปลี่ยนผ่านรวดเร็วที่สุดในกลุ่ม

ประเทศก�าลังพัฒนาในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

๙๑ Depa.การคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศ ๒๐๓๕, https://www.depa.or.th/
storage/app/media/file/Second%20Deliverable%20RevVer%20TH%20V12%20
140819%20FIN.pdf หน้า ๖๐
๙๒ Depa.การคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศ ๒๐๓๕, https://www.depa.or.th/
storage/app/media/file/Second%20Deliverable%20RevVer%20TH%20V12%20

แผนภาพ ๓ ประชากรวัยเยาว์และประชากรสูงอายุของโลก ปี ๒๐๑๗-๒๐๕๐
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 จะเห็นว่าภายในปี ค.ศ.๒๐๔๐ มากกว่าร้อยละ ๑๔ ของประชากรโลกจะ

มีอายุ ๖๕ ปีหรือมากกว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก ซึ่งความแตก

ต่างกันระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ตั้งแต่ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือที่มีประชากรอายุ

มากที่สุด ไปจนถึงแอฟริกาที่มีประชากรอายุน้อยที่สุด และเม่ือพิจารณาในระดับ

ภูมิภาค๙๓ พบว่า ภูมิภาคเอเชียก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วที่สุดในโลก โดยมีสังคม

ผู้สูงอายุระดับสูงสุด (Hyper-aged society) ของญี่ปุ่น เป็นผู้น�ากระบวนการเข้าสู่

สงัคมผูส้งูวยัในทวีปเอเชยี ตามด้วยสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์ (Aged society) ของ

เกาหลีใต้และสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ของสิงคโปร์ โดยประเทศไทยก�าลัง

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามหลังเพียง ๓ ประเทศนี้ แต่น�าหน้าเวียดนามเล็กน้อย 

 

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต ( Pictures in the Future)

 สงัคมผูส้งูอำยกุลำยเป็นควำมท้ำทำยต่อครอบครัว สังคมและประเทศใน

ภำพรวม เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการการดูแล ด้านสวัสดิการและความช่วยเหลือใน

ชีวิตประจ�าวัน ครอบครัวคือหน่วยสังคมแรกที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุ เนื่องจากโดย

ทั่วไป บุตรมักให้ความส�าคัญและแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา อย่างไรก็ตาม 

สภาวะปัจจุบันที่ขนาดครอบครัวเล็กลงได้สร้างแรงกดดันต่อเครือข่ายครอบครัวนี้ 

นอกจากนี ้สมาชกิในครอบครวัยงัมอีงค์ความรู้และเครือ่งมือทีจ่�ากดัในการดูแลบดิา

มารดาในชีวิตประจ�าวัน หลายคนต้องแบกภาระดูแลทั้งบุตรและบิดามารดา ยิ่งไป

กว่านัน้ ผูด้แูลก�าลงัแก่ตวัลงเช่นกัน สมาชกิในครอบครวัจึงเผชิญความเครยีดสงู โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง ส่งผลให้ครอบครัวจ�านวนมากหันไปใช้

บริการสุขภาพภาคเอกชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาวะสังคมผู้สูงอายุไม่เพียงแต่ส่ง

ผลในแง่ลบเท่านั้น แต่ยังน�ามาซึ่งโอกาสในด้านต่าง ๆ อาทิ โอกาสทางธุรกิจ ชีวิตที่

๙๓ Depa.การคาดการณ์อนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลประเทศ ๒๐๓๕, https://www.depa.or.th/
storage/app/media/file/Second%20Deliverable%20RevVer%20TH%20V12%20
140819%20FIN.pdf.หน้า ๖๒
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ยืนยาวขึ้นจะน�าพาโอกาสมาสู่ผู้สูงอายุและครอบครัวตลอดจนชุมชน จากข้อมูล 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 

เอเซยีแปซฟิิก ในหวัข้อการปรบัตวัรับมอืประเด็นผู้สูงอายุพบว่า ธรุกจิการค้าสามารถ

ประสบความส�าเร็จในการสร้างนวัตกรรมจากโอกาสเหล่านี้และขยายธุรกิจ แต่ทว่า

ธุรกิจจ�าเป็นต้องเข้าใจกลไกการเปลี่ยนแปลงของตลาดและมองผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ  

ในฐานะผู้บริโภคให้เป็นสินทรัพย์มากกว่าการเป็นภาระต่อสังคม

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย 

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

•	 การขยายอายุการเกษียณของวัยท�างานที่มากขึ้นจากเดิม 

•	 เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น 

ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรวยัแรงงานท่ีก�าลังมสีดัส่วนลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับประชากรวัยสูงอายุที่ก�าลังมีสัดส่วนมากขึ้นนี้ ถือเป็น 

ความท้าทายส�าหรบัภาครฐัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย ในด้าน

การพฒันาเศรษฐกจิ การลดลงของสดัส่วนประชากรวยัแรงงานย่อมส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการผลิตของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งความสามารถใน

การผลิตสินค้าและบริการท่ีน้อยลงท�าให้อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง 

และอาจท�าให้อตัราการเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศมค่ีาติดลบ 

ซึง่หมายถึงมาตรฐานการครองชพีทีต่�า่ลงของประชาชนในประเทศ ในด้านการพฒันา

สงัคม การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรทีเ่กดิขึน้มแีนวโน้มทีจ่ะท�าให้เกิดปัญหา

ความเหลือ่มล�า้ทางรายได้มากขึน้ โดยประชากรวยัสงูอายมุแีนวโน้มทีจ่ะถูกทอดทิง้

ให้เป็นภาระของสังคมและประเทศ เนื่องจากประชากรวัยสูงอายุโดยท่ัวไปมักมี 

รายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ในขณะท่ี ประชากรวัยแรงงานที่มีสัดส่วนต�่าลง 
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ย่อมไม่สามารถให้การอดุหนนุประชากรวยัสงูอายท่ีุมสัีดส่วนสูงข้ึนและมชีวิีตยนืยาว
มากขึ้นได้อย่างเพียงพอ และน�าไปสู่ปัญหาในการพัฒนามนุษย์และความไม่มั่นคง
ทางสังคมตามมาในที่สุด

ประเด็นย่อยที่ ๔.๒ ช่องว่ำงระหว่ำงช่วงวัย (Generation Gap)

 “ช่องว่างระหว่างช่วงวัย หรือ Generation Gap เป็นปัญหาที่มีมานาน 
เกดิขึน้ทกุยคุทุกสมยั และเป็นหนึง่ในสาเหตขุองการเกดิความขดัแย้งขึน้ในทกุสงัคม 
ตั้งแต่ครอบครัว ที่ท�างาน รวมไปถึงการด�าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งอาจมองเป็นเรื่อง
ธรรมดาทีค่นเราอยูร่่วมกนัจะต้องเกดิความขัดแย้งได้ แต่หากความขดัแย้งนัน้ลกุลาม
กลายเป็นเรื่องใหญ่ ย่อมส่งผลต่อด�าเนินชีวิตที่ยากล�าบากในสังคมเพราะการมีอคติ
และความคิดเห็นที่แตกต่างกัน”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environmental Scanning)
 ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยของสังคม ตั้งแต่ครอบครัว 
โรงเรยีน จนระดบัสงัคมประเทศ เพราะคนในแต่ละยคุเกดิและเติบโตมาภายใต้บริบท
สภาพที่ต่างกัน ดังนั้นการเปิดใจรับฟังท�าความเข้าใจผู้ที่เห็นต่าง โดยเฉพาะผู้ที่เห็น
ต่างจากกลุ่มคนต่างวัยนั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหันหน้าเข้าหากัน พูดคุยและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในปัจจุบันพบว่า ความไม่เข้าใจกัน มุมมองที่แตกต่างกัน หรือ
การรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนั ซึง่ก่อให้เกดิช่องว่างในการท�างานระหว่างเจนเนอเรชัน่ต่าง ๆ  
มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมุมมองด้านการสื่อสาร การเรียนรู้และพัฒนา ความก้าวหน้า
ในเส้นทางอาชีพ ความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยี เป็นต้น โดยเฉพาะมุมมอง
ระหว่างเจนเนอเรช่ัน X (Generation X) และเจนเนอเรช่ัน Y (Generation Y)  
ซึ่งการท�างานในองค์กรในปัจจุบันประกอบด้วยอย่างน้อย ๓ เจนเนอเรชั่น๙๔ ที่ต้อง
ท�างานด้วยกนั คอื เจนเนอเรชัน่ Y เจนเนอเรชัน่ X และเจนเนอเรชัน่ B ซ่ึงบางองค์กร
อาจมีเจนเนอเรชั่นที่อาวุโสกว่านี้ร่วมท�างานด้วยกัน

๙๔ เสาวลักษณ์ เวศม์รัชสกุล.การสร้างแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานในแต่ละช่วงอายุ.๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔,https://grad.dpu.ac.th/upload/content/files/
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 การจดักลุม่คนรุน่ต่าง ๆ ตามเกณฑ์ช่วงอายหุรอืทีเ่รยีกกันว่า “เจนเนอเรชัน่” 

น้ันริเร่ิมมาจากแนวคิดของชาวตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา  

ซึ่งค�าว่า “เจนเนอเรช่ัน” (Generation)๙๕ หมายถึง กลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน  

ผูซ้ึง่มปีระสบการณ์จากเหตกุารณ์หรอืสภาพแวดล้อมคล้าย ๆ กนัในสงัคมหนึง่ ๆ และ

ประสบการณ์ดังกล่าวนั้นได้หล่อหลอมให้เกิดเอกลักษณ์ในทัศนคติและพฤติกรรม

ร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกันนั้น ๆ 

 การจัดกลุ่มข้างต้น ก่อให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณลักษณะความคิด

และพฤติกรรมในการใช้ชีวิต การบริโภค และการท�างานของคนอายุรุ่นราวคราว

เดยีวกนัในแต่ละยคุสมยั โดยแต่ละยคุกจ็ะมรูีปแบบการด�าเนนิชวีติทีต่่างกนัออกไป 

อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมทางสังคม ตลอดจน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�าให้ทราบและเข้าใจคุณลักษณะ

และแนวโน้มเชงิพฤตกิรรมของประชากรในแต่ละยคุสมยัและสามารถเข้าใจถงึความ

แตกต่างของประชากรแต่ละกลุ่มได้ดี อันจะมีส่วนท�าให้สามารถเข้าถึงหรือบริหาร

งานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะพฤติกรรม และความต้องการในด้านต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบของสนิค้าหรอืบริการ กระบวนการตดิต่อสือ่สาร การมอบหมายงาน 

กระบวนการจูงใจในการท�างาน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีการน�าแนวคิดและผล 

การศกึษาเช่นนีม้าประยกุต์ใช้เชงิการบรหิารจดัการหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น การตลาด 

การพัฒนาองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การแบ่งกลุม่ประชากรด้วยหลกัประชากรศาสตร์ (Demography) ตามหลัก

สากลที่นิยมใช้จะสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ เจนเนอเรชั่น๙๖ ดังนี้

 ๑. Baby Boomer หรือเจนเนอเรชั่น B (Generation B) เป็นคนที่เกิดใน

ช่วงปี พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๕๐๗ เป็นยคุท่ีการพฒันาเทคโนโลยยีงัไม่ทันสมยัมากเท่าไรนัก 

๙๕ The American Heritage Dictionary (1992). 3rd Edition, Hougton Mifflin Company, New 
York. Pages 351
๙๖ เสมอ นิม่เงิน.Generation กบัพฤตกิรรมการรับข่าวสารผ่านสือ่ต่างๆ,๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔, http://
edoc.mrta.co.th/HRD/Attach/1566372710_1.pdf
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สาเหตุที่เรียกคนกลุ่มนี้ว่า Baby Boomer นั้น เนื่องจากว่าในช่วงสงครามโลก 

ครั้งที่ ๒ ผู้ชายต้องถูกไปเกณฑ์ทหาร พอสงครามจบลงก็กลับมาแต่งงานและมีลูก

กันเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นคน Gen B ส่วนใหญ่จึงเกิดมาภายหลังช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ สงบลงนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงเรียกว่า Boom เพราะเด็กเกิดใหม่เยอะมาก 

พ่อแม่ของคนกลุ่มนี้เจอแต่เรื่องล�าบากท้ังเรื่องสงคราม การเมืองและเศรษฐกิจ  

ท�าให้ครอบครัวใช้ชวีติกนัอย่างแร้นแค้น ด้วยเหตนุีค้นกลุม่ Gen B จึงมลีกัษณะนสิยั

อดทน จริงจงั เพราะอยูท่นัช่วงทีไ่ด้เหน็ความล�าบากของพ่อแม่ กลุ่มนีจึ้งมพีฤติกรรม

ในการรับข่าวสาร คือ ไม่เช่ือและไม่เสพ โดยจะรับข่าวสารจากแหล่งที่ตนเองให้ 

ความเช่ือถอื และชอบสือ่ดัง้เดมิคอืยงัให้ความไว้วางในส่ือด้ังเดิม แต่มกีารรับข่าวสารผ่าน

ทางส่ือใหม่มากข้ึน โดยพฤติกรรมทั่วไปในการรับข่าวสารของกลุ่ม Gen B ที่มี 

ความน่าสนใจ มดีงันี ้๑) กลุม่เบบีบ้มูเมอร์มกีารรบัข่าวสารทางโทรทศัน์บ่อยทีส่ดุ รอง

ลงมาคอืหนงัสอืพมิพ์สือ่สงัคมออนไลน์หรอืโซเชียลมเีดยี เวบ็ไซต์และแอปพลเิคชัน่ข่าว 

และวิทยุตามล�าดับ ๒) ข่าวที่กลุ่มเบเบี้บูมเมอร์รับชมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๕ 

คือ ข่าวการเมือง รองลงมาคือข่าวเหตุการณ์ส�าคัญ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และข่าว

อาชญากรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และ ๓) ร้อยละ ๗๐ ของเบบี้บูมเมอร์เชื่อว่าสื่อ

โทรทัศน์เป็นสื่อที่น�าเสนอข่าวด้านการเมืองและประเด็นสังคมปัญหา

 ๒) Generation X หรือเจนเนอเรชั่น X (Generation X) เกิดประมาณช่วง

ปีพ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๒๓ คนกลุม่นีเ้กดิมาในช่วงทีไ่ม่ล�าบากเท่ารุ่น Baby Boomer และ

ยงัเป็นช่วงของสนัตภิาพ สภาวะโลกสงบเรยีบร้อย หลาย ๆ  ประเทศเริม่มคีวามมัง่คัง่ 

ดังนั้น การใช้ชีวิตของคนรุ่นนี้จึงเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อย เช่น 

คอมพิวเตอร์ วิดีโอเกม วอล์คแมน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนรุ่นนี้จะเติบโตมา

ในยคุทีเ่ริม่มเีทคโนโลยแีต่กพ็บว่าพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยไีม่ได้ใช้พร�า่เพร่ือ หรือ

เน้นความสนุก แต่เขาเน้นใช้เพื่อการท�างาน ในทางที่มีประโยชน์ ใช้อย่างเหมาะสม

พอดกัีบความจ�าเป็น อาจเป็นไปได้ว่าสมยัก่อนเทคโนโลยยีงัไม่ได้เข้าถงึทกุครวัเรอืน

ดังเช่นในปัจจุบัน พฤติกรรมในการรับข่าวสาร คือ FOMO (Fear of Missing Out)  

คนกลุม่นีก้ลวัตกข่าว จงึรบัข่าวสารทางออนไลน์ผ่านส�านกัข่าวท่ีเป็นทางการและคน
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ใกล้ชดิมากขึน้ ตดิตามข่าวทางสือ่ใหม่ เพือ่ให้ทันกระแสสงัคม แต่ไม่ได้ให้ความเชือ่ถอื 

โดยเฉพาะข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เจนเนอเรชั่น X ให ้

ความเชือ่ถอืในระดบัน้อย แต่ให้ความเชือ่ถือในสือ่ทีเ่ป็นประเภทสือ่ด้ังเดิมในระดับมาก

เจนเนอเรชั่น X เป็นกลุ่มคนที่รับข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่ออื่น  

โดยร้อยละ ๗๑ ของคนกลุม่นีเ้ชือ่ว่าการน�าเสนอข่าวด้านการเมอืงและประเด็นส�าคญั

ของสังคมจากสื่อโทรทัศน์เป็นการน�าเสนอข้อมูลในหลายด้าน ขณะที่ช่วงเวลาที่รับ

ชมข่าวทางโทรทัศน์มากที่สุดคือ เวลา ๑๐.๓๐-๑๕.๓๐ น.

 ๓) Generation Y หรือเจนเนอเรชั่น Y (Generation Y) ปัจจุบันเป็นยุค

ของคน Gen Y หรือคนรุ่นใหม่ คือ คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๔๓ เป็นช่วง

ที่วิวัฒนาการด้านเทคโนยีเริ่มเข้ามา และพัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ จากรุ ่นแรก ๆ  

ที่คอมพิวเตอร์มีราคาสูง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมีมากขึ้น ท�าให้ราคาเร่ิมถูก

ลง ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท้ังมือถือ สมาร์ทโฟน โทรทัศน์ แอลซีดี  

ไอแพด เกมส์ เป็นต้น สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายขึ้น ดังนั้น คน Gen Y จึงเกิด

มาพร้อมกับยคุเทคโนโลยทีีเ่พยีบพร้อมทัง้อปุกรณ์ไอทแีละอนิเทอร์เนต็เข้าถงึข้อมูล

ต่าง ๆ  ได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยสภาพแวดล้อมที่เกิดมาท่ามกลางเทคโนโลยีท�าให้คน

รุน่ Gen Y มคีวามสามารถด้านการใช้เทคโนโลย ีไม่ว่าจะใช้ท�างานและตดิต่อสือ่สาร 

แต่ในขณะเดียวกันการให้ความส�าคัญกับสังคมรอบข้างก็น้อยลง โดยไปเพิ่ม 

ความส�าคัญในโลกไซเบอร์แทน นอกจากนี้ ลักษณะนิสัยของคนกลุ่มนี้ยังใจร้อน  

กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคดิเหน็ มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง ชอบความท้าทาย 

ไม่ชอบการขู่เข็ญบังคับ หากเจอพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ชอบบังคับหรือไม่เข้าใจในตัวตน

กม็กัจะมอีาการไม่พอใจ มค่ีานิยมท่ีต่างจากคนรุน่ก่อนทัง้ในเรือ่งการด�าเนนิชวีติและ

การท�างาน Gen Y รับข่าวสารแบบใช้สื่อใหม่และไว้ใจสื่อดั้งเดิม กลุ่มนี้รับข่าวสาร

ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์

เวบ็ไซต์หรือแอปพลเิคชัน่ข่าว หนงัสอืพมิพ์และวทิยตุามล�าดับ แม้จะรบัข่าวสารทาง

สื่อใหม่มาก แต่ให้ความเชื่อถือในสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์มากกว่าข่าวสารจาก

สื่อใหม่ แต่มีแนวโน้มที่จะเชื่อถือในสื่อใหม่มากข้ึน ส�าหรับต้นตอข่าวทางออนไลน ์
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ที ่Gen Y รับข่าวสารบ่อย คือ ส�านักข่าวที่ไม่เป็นทางการและรับข้อมูลข่าวสารจาก

คนใกล้ชิดบ่อยครั้งกว่าส�านักข่าวท่ีเป็นทางการ และร้อยละ ๕๓.๗ คิดว่าข่าวสาร 

ที่รับจากในส่ือใหม่นั้น มีการน�าเสนอข่าวการเมืองและประเด็นส�าคัญทางสังคม 

หลายด้าน ส่วนประเภทข่าวที ่Gen Y  รับชมได้แก่ข่าวบันเทิงคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๒ 

ข่าวเหตุการณ์ส�าคัญคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖ และข่าวกีฬาคิดป็นร้อยละ ๓๗.๒ 

 ๔) Generation Z หรือเจนเนอเรชั่น Z (Generation Z) คือ คนที่เกิดตั้ง

แต่ปีพ.ศ.๒๕๔๔ เป็นต้นไป เป็นคนรุ่นทีเ่กดิมาแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลย ีและเติบโต

มาพร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกมากมาย มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 

และเรียนรู้ได้เร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจ�าวันอยู่แล้ว กลุ่มสุดท้ายนี้มี

พฤติกรรมรับสื่อแบบ “ติดสื่อใหม่ ไว้ใจสื่อดั้งเดิม” เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการรับ

ข่าวสารทางสือ่สงัคมออนไลน์หรอืโซเชยีลเนต็เวร์ิคบ่อยท่ีสดุและมากกว่าเจนเนอเรชัน่ 

อื่น ๆ รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์สื่อเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นข่าว หนังสือพิมพ์และ

วิทยุ Gen Z ยังคงให้ความเช่ือถือในสื่อโทรทัศน์มาก ต่างกับสื่ออื่นที่เชื่อถือแค่ใน

ระดับปานกลาง การรับข่าวสารทางสื่อใหม่ของคนกลุ่มน้ีรับข่าวสารจากส�านักข่าว

ออนไลน์ทีไ่ม่เป็นทางการและรบัข่าวทีแ่ชร์มาจากคนใกล้ชดิบ่อยกว่าการรบัข่าวสาร

จากส�านักข่าวออนไลน์ที่เป็นทางการ แต่ให้ความเชื่อถือในส�านักข่าวที่เป็นทางการ

มากกว่าต้นตอข่าวออนไลน์อื่น ๆ แนวโน้มในการรับสารของคนกลุ่มนี้มีโอกาส 

ทีจ่ะมคีวามเชือ่ถอืในข่าวสารจากสือ่ใหม่มากขึน้ โดยจะเหน็ได้ว่า Gen Z ในสัดส่วน

ถึงร้อยละ ๗๐.๖ ซึ่งสูงกว่าเจนเนอเรชั่นอื่นมาก และมีความคิดเห็นว่าส่ือสังคม

ออนไลน์หรอืโซเชยีลมเีดยีจะน�าเสนอข่าวด้านการเมอืงและประเด็นส�าคญัทางสังคม

หลายด้าน รองลงมา ร้อยละ ๖๖.๗ คือ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นข่าวและโทรทัศน์

 จากการวเิคราะห์ข้อมลูตามเจนเนอเรชัน่ข้างต้น สะท้อนให้เหน็ภาพแนวโน้ม

ของการเปลี่ยนแปลงในการรับข่าวสารและความเชื่อถือที่ประชาชนมีต่อสื่อและ

ประเภทของแหล่งต้นตอข่าวออนไลน์ โดยเจนเนอเรชัน่ทีอ่ายนุ้อย ยิง่มคีวามเชือ่ถอื

และรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่มากขึ้น ประเด็นหนึ่งที่มีความส�าคัญและน่าสนใจคือ  

ถงึแม้ผูบ้รโิภคข่าวสารยคุใหม่จะให้ความส�าคญักบัสือ่ใหม่ แต่กย็งัคงให้ความไว้วางใจ
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ในสือ่ดัง้เดมิ โดยเฉพาะสือ่โทรทศัน์ว่าเป็นแหล่งต้นตอข่าวสารท่ีน่าเชือ่ถือ ซึง่รปูแบบ

การเปลี่ยนแปลงนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภค 

ในยุคที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารสูงขึ้น เป็นยุคใหม่แห่งการบริโภคข่าวสาร หรือ  

The Modern News Consumer๙๗ ที่สื่อต้องปรับตัวให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงนี้ 

โดยผสมผสานการใช้สื่อด้ังเดิมที่ผู ้บริโภคให้ความไว้วางใจ ให้เข้ากับสื่อใหม่ที่ม ี

ความสอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตผู้บริโภคยิ่งขึ้น

 สหประชาชาติ มีการก�าหนดเรื่องของวัยไว้แตกต่างกันตามยุคสมัย ในช่วง 

ปี ค.ศ.๑๙๖๐ ตัวเลขของคนวัยกลางคนทั่วโลกมีอายุอยู่ที่ ๒๘ ปี ทว่าพอผ่านมาอีก

ครึง่ศตวรรษ มาถงึปี ๒๐๒๐ นยิามของค�าว่า “กลางคน” ของสหประชาชาตเิปลีย่นมา

อยู่ที่อายุ ๓๐-๓๔ ปี 

 สหประชาชาตเิปลีย่นเกณฑ์ของคนวัยกลางคน๙๘ มาทีอ่าย ุ๓๐ ปี ทศวรรษนี้

ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ตัวเลขของวัยกลางคนขยับขึ้นไปอยู่บนเลข ๓ อย่างเป็น

ทางการเพราะว่าในช่วง ๓๐ ปีให้หลังมานี้ ประชากรช่วงวัยเด็กของโลกมีสัดส่วน

เพิม่ขึน้น้อยกว่าคนช่วงวยัอืน่ ๆ เนือ่งจากปัจจยัการมลีกูกนัน้อยในช่วง ๑๐ ปีทีผ่่านมา 

ซึ่งกลุ่มเด็กอายุ ๐-๕ ปี มีอัตราการเติบโตน้อยกว่ากลุ่มอื่น แม้ว่าในจีนและอินเดีย 

มีอัตราการเติบโตสูงในโลกในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ

สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นที่การลดลงของวัยเด็กนั้นรวดเร็วมาก โดยเฉพาะสหรัฐฯ 

และญี่ปุ่น เมื่อพิจารณาที่ดัชนีของการวัดค่า “วัยกลางคน” จะอยู่ที่อายุ ๓๘ ปี   

 นอกจากนัน้ การเกดิขึน้ของศพัท์ใหม่อกีหนึง่ค�าศพัท์ โดยจอห์น พาร์กเกอร์ 

นักเขียนของ The Economist๙๙ นั่นคือ ‘โยลด์’ (Yold) เป็นค�าย่อมาจาก “Young 

Old” ซึ่งค�านี้ไม่ได้ใช้เรียกแทนเบบี้บูมเมอร์หรือคนที่มีอายุในช่วง ๖๕-๗๕ ปี  

๙๗ สมอ นิม่เงนิ.Generation กบัพฤตกิรรมการรบัข่าวสารผ่านส่ือต่าง ๆ ,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔, http://
edoc.mrta.co.th/HRD/Attach/1566372710_1.pdf
๙๘ เอกศาสตร์ สรรพช่าง.(๒๕๖๓). The Year of Yold: นี่คือทศวรรษแรกแห่งการเริ่มต้นเจเนอเรชัน
ใหม่.๔ สิงหาคม ๒๕๖๔,https://www.the101.world/the-year-of-yold/
๙๙ เอกศาสตร์ สรรพช่าง.(๒๕๖๓). The Year of Yold: นี่คือทศวรรษแรกแห่งการเริ่มต้นเจเนอเรชัน
ใหม่.๔ สิงหาคม ๒๕๖๔,https://www.the101.world/the-year-of-yold/.อ้างแล้ว
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ซึง่พาร์กเกอร์ได้ให้ความหมายของโยลด์ไว้ว่า “เป็นกลุ่มคนทีแ่ขง็แรงกว่า รวยกว่า สขุภาพ

ดีกว่าคนในรุ่นเดียวกัน ยังท�างานได้อย่างคล่องแคล่ว และอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ

ทีร่�า่รวย” และองค์การอนามยัโลกได้แยกกลุม่นีอ้อกมาเช่นกนั โดยประเมนิจากอายุ

และรายได้ โดยนิยามว่าเป็นคนกลุ่มที่มีอายุเกิน ๖๒ ปีมีรายได้ต่อปีเกิน ๒๑๐,๐๐๐ 

ดอลลาร์ (ประมาณ ๖.๗ ล้านบาท) ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชนชั้นกลางค่อนมาทางสูง

ที่สร้างฐานะจากการท�างานและลงทุน ซึ่งสหรัฐฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น กลุ่มโยลด์นี้

มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด และถือเป็นคนกลุ่มที่รวยขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม

อายุอื่นตามข้อมูลของ The Economist๑๐๐ ปัจจุบันสัดส่วนของคนกลุ่มนี้อยู่ท่ี

ประมาณ ๑๓๔ ล้านคนทั่วโลกหรือประมาณร้อยละ ๑๑ ของประชากรโลก ซึ่งเพิ่ม

จากปี ๒๐๐๐ อยู่ท่ีประมาณ ๙๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘ ของประชากรโลก)  

ถอืเป็นกลุม่ประชากรท่ีมกีารเตบิโตสงูสุดหากเทยีบกบักลุม่อายอ่ืุนในฐานประชากร

ของโลกอีกด้วย

 จากพฤติกรรมการรับข่าวสารที่แตกต่างนี้เอง ส่งผลให้เกิดความคิดเห็นที่

แตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดังเช่นที่ประเทศไทย

ก�าลังเผชิญปัญหาข้อเรียกร้องเรื่องของการปฏิรูปสถาบันต่าง ๆ เพ่ือให้อยู่ภายใต้

รัฐธรรมนูญ และความเป็นประชาธิปไตยแบบสากลที่เคารพสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น อังกฤษก็มีปัญหา

ความเหน็ต่างจากกรณ ีBrexit หรือการน�าสหราชอาณาจกัรออกมาจากสหภาพยโุรป

เพือ่มีอ�านาจเตม็ในการกฎหมาย การเมอืง และเศรษฐกจิ ท่ีคนรุน่ใหม่หรือทีเ่รยีกว่า

รุน่ Gen Y น้ันเหน็ว่าประเทศควรอยูใ่นสหภาพยโุรปต่อ ขณะทีพ่่อแม่คนรุน่เก่า หรอื

ที่เรียกว่า Baby Boomer นั้นเห็นต่าง จนเกิดเป็นปัญหาทางสังคม ท�าให้ครอบครัว

แตกแยกทางความคดิ หรอืในสหรฐัฯ ท่ีเกดิการประท้วงลกุลามทัว่ประเทศจากกรณี

ความรุนแรงจากการบังคับใช้กฏหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีของจอร์จ ฟลอยด์ 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันในแง่ของบริบท  

๑๐๐ เอกศาสตร์ สรรพช่าง.(๒๕๖๓). The Year of Yold: นี่คือทศวรรษแรกแห่งการเริ่มต้นเจเนอเรชัน
ใหม่.๔ สิงหาคม ๒๕๖๔,https://www.the101.world/the-year-of-yold/.อ้างแล้ว
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แต่สิ่งที่ เหมือนกัน คือ รากเหง้าของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความไม่สามารถ

ประนีประนอมของกลุ่มคนในสังคมได้ และช่องว่างระหว่างวัยนั้นก็ถือเป็นปัจจัย 

ที่ท�าให้เกิดความเห็นต่าง และตัวอย่างของปัญหาช่องว่างระหว่างวัยท่ีผลักวัยรุ่น

คีร์กีซสถานไปร่วมขบวนการหัวรุนแรงด้วยจ�านวนกว่า ๕๐๐ คน๑๐๑ ไปเข้าร่วมกลุ่ม

จัดตั้งรัฐอิสลามในซีเรีย ด้วยเหตุน้ี องค์กร Helvetas จึงเข้าไปสอบถามข้อมูล 

จากวยัรุน่ถงึสาเหตทุีท่�าให้เข้าร่วมขบวนการและพบว่า นอกจากปัญหาความยากจน

และการตกงานแล้ว อีกปัญหาที่ซ่อนอยู่และเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีผลักให้พวกเขาไปก็

คือการขาดการสื่อสารพูดคุยกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากสังคมคีร์กีซสถาน

นั้นมีล�าดับชั้นทางสังคม (social hierarchy) ที่ค่อนข้างเด็ดขาด ท�าให้คนอายุน้อย

ไม่สามารถขัดแย้งกับคนท่ีอายุมากกว่าได้ การสื่อสารส่วนใหญ่จึงมักจะเป็นไปใน 

ทางเดียว คือ ผู้ใหญ่สั่งเด็กมากกว่าการคุยกัน ส่งผลให้คนหนุ่มสาวขาดค�าแนะน�า

และการสนับสนุนทางจิตใจ และทีม Helvetas ได้น�าข้อมูลนี้มาออกแบบเป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสันติภาพ ซึ่งเน้นการสร้างความเข้าใจระหว่างคนหนุ่มสาว

กับผู้ใหญ่ โดยที่คนหนุ่มสาวนั้นจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงเป็นของตัวเอง และใช้สิทธิ์และ

เสียงนั้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชน

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 ปัญหำในสังคมมำกขึน้และทวคีวำมรนุแรงยิง่ข้ึน ความขดัแย้งจากเอกสาร

เจาะเทรนด์โลก ๒๐๒๑ โดย TCDC๑๐๒ ระบุว่า วาทกรรมทีเ่กดิขึน้ในสือ่โซเชยีลมเีดยี

ทุกวันน้ี มีสาเหตุเพราะแต่ละเจนเนอเรชั่นต่างไม่ยินดีที่จะถูกต้ังแง่ว่าเป็นคนที่มี

ทัศนคติตามคนอายุรุ่นนั้น อาทิ เบบี้บูมเมอร์ที่ไม่ชอบถูกมองว่าตนเองล้าหลัง หรือ

เจนเนอเรชั่น X ที่มองว่าการถูกเรียกว่ามนุษย์ป้าหรือมนุษย์ลุง คือการบูลลี่ประเภท

หนึ่ง ในขณะที่เจนเนอเรชั่น Y มักยกตนเองว่าเป็นคนทันโลกและบุกเบิกโลกดิจิทัล
๑๐๑ TK DreamMakers.(๒๕๖๔).ช่องว่างระหว่างวัย Generation Gap.๙ สิงหาคม ๒๕๖๔,
https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/28507/
๑๐๒ TCDC.(๒๕๖๓).เจาะเทรนด์โลก 2021. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔, https://web.tcdc.or.th/media/
publication_lang_file/229/TREND-2021-28-10-63-double-page.pdf 
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ก่อนใคร ๆ จึงไม่ระวังการใช้ค�าพูดบนสื่อโซเชียล และบูลลี่คนกลุ่มอื่น หรือแม้แต่ 

เจนเนอเรชั่น Z ที่ไม่ยอมรับการถูกมองว่าเป็นเด็ก และปล่อยกระแสบนสื่อโซเชียล 

มากมาย เช่น OK Boomer ทีเ่สยีดสกีารถกูตกัเตอืนจากผูใ้หญ่ทีเ่กดิในยคุเบบีบ้มูเมอร์ 

การท�าตัวเป็นรุ่นพี่ที่เชี่ยวชาญบนแอพพลิเคชั่น TikTok มากกว่าคนรุ่นอื่น อีกทั้งยัง

โจมตีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟและอ่านหนังสือ Harry Potter ซึ่งเป็นที่นิยมมาก 

ในคนรุ่นเจนเนอเรชั่น Y เป็นต้น บริษัท Pew Research Center๑๐๓ ได้ส�ารวจ

พฤติกรรมดังกล่าวโดยเฉพาะเจนเนอเรชั่น Z โดยให้ความเห็นว่าเจนเนอเรชั่นนี้  

คือ ผลผลิตจากคนที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากกว่ารุ่นก่อน ๆ  และยังเป็น

รุน่ทีไ่ด้รบัการศกึษามากทีส่ดุ ทัง้จากระบบการศกึษาและการศกึษาด้วยตนเองผ่าน

สือ่ดจิทิลั ผลส�ารวจจาก BSA ในสหรฐัฯ ระบวุ่า จ�านวนเดก็เจนเนอเรชัน่ Z ร้อยละ ๘๖ 

กงัวลและเครียดจากการโดนบูลลีห่รอืกลัน่แกล้งทีโ่รงเรยีน ในขณะเดียวกนั พวกเขา

ก็ต้องการหาพื้นที่ที่ได้ปลดปล่อย และแสดงความเป็นตัวเองบนสื่อโซเชียลหรือผ่าน

กจิกรรมต่าง ๆ  ทีจั่ดข้ึนตามรูปแบบการใช้ชวิีตของเด็กเจนนี ้ความตรงไปตรงมาหรอื

การแสดงออกทีด่รูนุแรงบนสือ่โซเชยีลอาจเป็นเพยีงวธีิป้องกันตวัวธิหีนึง่ของคนรุน่นี้

 ในความแตกต่างด้านทัศนคติ ยังมีสิ่งที่ท�าให้เจนเนอเรชั่น Z คล้ายคลึงกับ

เจนเนอเรช่ัน Y นั่นคือแนวคิดด้านการเมืองและส่ิงแวดล้อม โดยเจนเนอเรชั่น Z  

คิดเป็นร้อยละ ๕๔ เชื่อในแนวคิดเรื่องโลกร้อน และยินดีปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้

ชีวติเพือ่เยยีวยาปัญหาสิง่แวดล้อมทีเ่สือ่มโทรม ในขณะทีเ่จนเนอเรชัน่ Y กม็ทีศันคติ

แบบเดยีวกันคดิเป็นร้อยละ ๕๖ ซ่ึงความคล้ายคลงึเป็นเพยีงประเดน็หนึง่ในอกีหลาย

ประเด็นที่แสดงถึงจุดร่วมระหว่างเจนเนอเรชั่นที่สามารถสื่อสารถึงกันได้ ยังมีอีก

หลายบรบิททีค่ล้ายคลึงในแต่ละรุน่ จงึกลายเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจว่าหากแต่ละเจน

เนอเรช่ันสามารถมองเห็นและเข้าใจทัศนคตขิองกนัและกันโดยไม่คดิแบ่งรุ่น จะท�าให้

ปญัหาความสมัพันธ์ทีก่�าลังเผชิญอยู่สามารถคลี่คลาย และกลับมาใช้ชวีิตอยู่ร่วมกัน

อย่างราบรื่นดังเดิมได้หรือไม่
๑๐๓ TCDC.(๒๕๖๓).เจาะเทรนด์โลก 2021. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔, https://web.tcdc.or.th/media/
publication_lang_file/229/TREND-2021-28-10-63-double-page.pdf อ้างแล้ว
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๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Pictures in the Future)
 ประเทศไทยจะเป็นประเทศทีม่คีนหนุม่สำวทีจ่ะเป็นแรงงำนของชำตน้ิอยลง 
แต่มีประชำกรอำวุโสสูงข้ึน จะเห็นได้ว่า ขณะนี้ประชากรไทยก�าลังสูงวัยขึ้น 
อย่างเร็วมาก และในปัจจุบันปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็ม
รปูแบบ (Aged Society)๑๐๔ แล้ว โดยมกีารประมาณการว่ามสัีดส่วนผู้สูงอายใุนช่วง 
๖๐ ปีขึน้ไปถึงร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนประชากรทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่า ๑๓ ล้านคน 
และคาดการณ์ว่า อีก ๒๐ ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ.๒๕๘๓ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 
๒๐ ล้านคน หรือ ๑ ใน ๓ ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ๘๐ ปีขึ้นไปจะ
มีมากถึง ๓.๕ ล้านคนได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว ในขณะที่ ส�านักงานสถิติแห่งชาติได้
รายงานผลส�ารวจประชากรเด็กและวัยรุ่นล่าสุดว่า ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา๑๐๕ คือ 
จากปี พ.ศ.๒๕๕๓ ถงึปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชากรเด็กและวยัรุน่ได้ลดจาก ๑๗.๒ ล้านคน 
เหลือ ๑๕.๑ ล้านคน ท�าให้สัดส่วนของประชากรเด็กและวัยรุ่นต่อประชากรทั้งหมด
ของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓ เท่านั้น ซึ่งต�่าที่สุดเป็นอันดับ ๒ ของอาเซียน 
รองจากสงิคโปร์ ขณะเดยีวกัน เมือ่มองถึงแนวโน้มในอนาคต พบว่า แนวโน้มสัดส่วน
ของประชากรเดก็และวยัรุ่นจะยงัลดต่อไปอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้คาดว่าอกี ๑๐ ปีข้างหน้า 
คอื พ.ศ.๒๕๗๓ จ�านวนประชากรเดก็และวยัรุน่ของไทยจะเหลือเพียง ๑๓.๗ ล้านคน
เท่านั้น
 ดังนั้น ในอีก ๒ ปีข้ำงหน้ำกำรอยู่ร่วมกันในสังคมจะยิ่งเป็นเรื่องท้ำทำย
มำกขึ้น เนื่องจากประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว หมายถึง ๑  
ใน ๔ คนของประชากรไทยทั้งหมดจะมีอายุมากกว่า ๖๐ ปี และมีจ�านวนมากกว่า
เด็ก ในทางกลับกันคนรุ่นใหม่วัยท�างานมีแนวโน้มจะต้องแบกรับหน้าที่ดูแลผู้ใหญ่
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ความเข้าอกเข้าใจคนต่างวัย รวมถึงการจัดการการอยู่
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะเปลี่ยน “ช่องว่าง” ระหว่างวัยให้เป็น 
“พื้นที่ปลอดภัย” ของคนแต่ละวัยในสังคมที่มีความหลากหลายได้ 

๑๐๔ ไทยโพสต์.(๒๕๖๔).สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ. ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔.https://www.thaipost.net/
main/detail/103356
๑๐๕ ไทยรฐัออนไลน์.(๒๕๖๔).ท�าไงด ี“ประชากรไทย” “เดก็ลด คนแก่เพ่ิม”. ๑ สงิหาคม ๒๕๖๔.https://
www.thairath.co.th/news/local/2052459
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 แนวโน้ม Multigeneration๑๐๖ เป็นที่กล่าวถึงตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๑๙ การอยู่

ร่วมกนัของคนหลายเจนเนอเรชัน่ มกัถกูน�าไปใช้เพือ่สร้างบรบิททางครอบครวัทีใ่หญ่ขึน้ 

หรือเรียกว่า Multiple Family Generations ให้สมาชิกหลายรุ่นอาศัยอยู่ร่วมกัน

ในพ้ืนที่เดียว โดยมีพื้นที่ที่อยู ่อาศัยเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

สมาชิก แนวคิด Multigeneration นี้ ยังถูกกล่าวถึงในเชิงการท่องเที่ยวแบบ 

Multigenerational Travel ที่ใช้กิจกรรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

เป็นตวัน�าเหล่าสมาชกิในครอบครวัออกไปหาประสบการณ์ร่วมกนั ทีผ่่านมา เรามกั

พูดถึงการอยู่ร่วมกันแบบ Multigeneration โดยรวมคนต่างวัยมาใช้เวลาด้วยกัน 

จนอาจลืมคิดว่าสิ่งส�าคัญของการอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น ขึ้นอยู่กับการบริหาร

จัดการความคิดมากกว่าปัจจัยภายนอก เช่น พื้นที่บ้านหรือแคมเปญท่องเที่ยว 

เป็นต้น

 

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

•	 การวางแผนนโยบายต่าง ๆ ต้องตระหนักด้านสังคมมากยิ่งขึ้น

•	 ให้ความส�าคัญต่อเทคโนโลยีกับกรอบนโยบายใหม่ ๆ ในระบบ 

การคุ้มครองที่เหมาะสมในการท�างานและการใช้ชีวิตในอนาคต

•	 ระบบเศรษฐกจิแบบ Gig Economy ขยายตวัและสร้างโอกาสเพ่ิมขึน้

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

•	 ปรากฏการณ์ Jobless Generation 

•	 ความแตกต่างช่องว่างระหว่างวัยน�าไปสู่ความขัดแย้งของสังคมที่

รุนแรงยิ่งขึ้น

๑๐๖ TCDC.(๒๕๖๓).เจาะเทรนด์โลก 2021. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔, https://web.tcdc.or.th/media/
publication_lang_file/229/TREND-2021-28-10-63-double-page.pdf
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ประเด็นที่ ๕ กำรเมืองภำยในประเทศ

 “สังคมไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์  

ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง โดยประชาชน

รากหญ้าก�าลังต่อสู้ดิ้นรน เพื่อแสวงหาพื้นที่หรือความชอบธรรมในสังคม ซ่ึงใน

ปัจจุบันความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมไทยและความเชื่อที่แตกต่างในเร่ือง

ประชาธิปไตยในสังคมผ่านวาทกรรมต่าง ๆ มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ”

ประเด็นย่อย ๕.๑ ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองภำยในประเทศ

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environmental Scanning)

 นบัต้ังแต่ปฏวิตัเิปลีย่นแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์

มาสูร่ะบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ในวนัที ่๒๔ มถินุายน 

พ.ศ.๒๔๗๕ จนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา ๘๙ ปี ที่ประเทศไทยใช้ระบอบ

ประชาธปิไตยในการปกครองประเทศ และได้เกดิปรากฏการณ์ทางการเมอืงเกดิขึน้

มากมาย จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องการต่ืนตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ 

ในประเทศไทย๑๐๗ พบว่าการกลับมาของกระแสอุดมการณ์ทางการเมืองฝั่งซ้าย 

ที่ก่อให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ มีการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล และ

ในบริบทของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังคงเต็มไปด้วยรูปแบบอุดมการณ์

ของอนุรักษ์นิยมที่ยึดโยงประเพณีและท�าให้บริบทของสังคมไทยไม่เป็นสังคมแบบ

พหวุฒันธรรม (Multicultural) คอื การอยูร่่วมกนัของกลุม่ต่าง ๆ ทีม่คีวามหลากหลาย

ทางด้านต่าง ๆ และพบว่า ประชากรในประเทศไทยล้วนแต่ได้รับสัญชาติไทย และ

อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันที่ใช้ในการบริหาร ควบคุม ดูแลประเทศ แต่อาจจะไม่

๑๐๗ กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์.(๒๕๖๓).การต่ืนตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย.วารสาร
สถาบนัวจิยัญาณสงัวร ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (มกราคม – มถินุายน 2563). file:///C:/Users/SSC-NP6201/
Downloads/244034-Article%20Text-843641-2-10-20200629.pdf
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กลมกลนื ซึง่สงัคมไทยมคีวามเป็นสงัคมวฒันธรรมเดียว ดังนัน้พืน้ฐานของสงัคมไทย

จึงมีความเป็นชาตินิยมและมีความเป็นอนุรักษ์นิยม เพราะประเทศไทยฝ่ายขวามัก

จะใช้วาทกรรมทางการเมอืงโดยการสร้างความชอบธรรมผ่านการอ้างถงึความรักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ และใช้วาทกรรมในการโจมตีผู้คิดต่างหรือเห็นต่างจากตน

 การชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในอดีต อาจเป็นเพียง

เรือ่งของผูใ้หญ่ไม่ใช่เรือ่งของเดก็ และทีผ่่านมาบางคนอาจมภีาพว่าการออกมาชมุนมุ

เรียกร้องเช่นนี้มักจะมีความรุนแรงเกิดข้ึนเสมอ จึงคิดว่าไม่ใช่พื้นที่ส�าหรับเด็กและ

เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่เมื่อหากมองย้อนกลับไปการชุมนุมในช่วงปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่า เริ่มมีเด็กและเยาวชนออกมาชุมนุมเรียกร้อง

กันมากขึ้น และในหลายคร้ังแกนน�าการชุมนุมเป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งในหลาย ๆ 

การชมุนมุทางการเมอืง เดก็กลายเป็นกลุม่คนส่วนใหญ่ท่ีเข้ามามบีทบาท เพราะพวก

เขาเหล่าน้ีมักจะถูกกดดันและกีดกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง  

การออกมาชุมนุมเรียกร้องจึงเป็นการออกมาพบปะพูดคุยกับคนที่มีความคิดเห็น 

ตรงกัน ซึ่งพื้นที่ในการชุมนุมก็ใช่ว่าจะปลอดภัยส�าหรับเด็กและเยาวชนเสมอไป 

เพราะหลายคร้ังทีเ่จ้าหน้าทีใ่ช้ความรนุแรงในการเข้าสลายการชมุนมุ จนท�าให้มผีูไ้ด้

รับบาดเจ็บหลายราย ซึ่งหนึ่งในนั้นย่อมมีเด็กและเยาวชนรวมอยู่ด้วย

 ข้อเรียกร้องที่เป็นประเด็นการเมืองในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่น่าจับตามอง ๕ 

ประการ๑๐๘ ได้แก่ ๑) การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๕ จากกระแส

การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมตลอดปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คือ การจับตาบทบาทของ

นักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรต่อการอภิปรายและการให้ความเห็นต่องบส่วน

ราชการในพระองค์ อนัมส่ีวนเกีย่วพนักับข้อเสนอการปฏริปูสถาบันพระมหากษตัรย์ิ 

ซึง่ในกฎหมายงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ ท่ีได้ประกาศใช้ไปเมือ่วนัที ่๗ ตลุาคม ๖๓ 

ที่ผ่านมานั้น มีการเพิ่มงบส่วนราชการในพระองค์ร้อยละ ๑๖.๘๘ โดยไม่ม ี

การเปลีย่นแปลงปรบัลดในชัน้ของกรรมาธิการ ไม่มกีรรมาธกิารขอสงวนความเหน็ และ

๑๐๘ ธนกร วงษ์ปัญญา.(๒๕๖๓). 5 ประเด็นร้อนการเมืองปี 2564 ที่ต้องจับตา.๘ สิงหาคม ๒๕๖๔. 
https://thestandard.co/5-political-issues-of-2564/
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ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค�าแปรญัตติ จึงท�าให้เกิดกลไกตั้งค�าถามถึงประเด็นนี้ในปีที่

ผ่านมายังคงอยู่ท่ีนอกสภาเท่านั้น ๒) สนามเลือกตั้งท้องถิ่นคู่ขนานกับบทบาท 

การท�างานของคณะกรรมการขบัเคลือ่นไทยไปด้วยกนั ซึง่เป็นคณะท�างานทีแ่ต่งตัง้ตาม

ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔๒/๒๕๖๓ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน มีรอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคนเป็นกรรมการ มีอ�านาจก�ากับ ติดตาม เร่งรัด  

ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนท่ี คณะกรรมการฯ  

ชุดน้ี นบัว่ามคีวามน่าสนใจอย่างยิง่ เพราะเป็นการแต่งตัง้ให้รัฐมนตรีมอี�านาจหน้าที่

ก�ากับตดิตามขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาในระดบัพืน้ท่ี ซึง่เมือ่พจิารณาปรากฏการณ์

ที่เกิดขึ้น ก็เลี่ยงได้ยากที่จะไม่ถูกต้ังข้อสงสัยว่าเป็นการให้รัฐมนตรีแต่ละคนได ้

รับผิดชอบในจังหวัดที่เป็นฐานเสียงของตนเองหรือของพรรคตนเอง ซึ่งอาจมีผลต่อ 
การเลอืกตัง้ท้องถ่ินในเชงิความได้เปรียบเสยีเปรยีบในพืน้ทีแ่ละจะกลายเป็นอกีหน่ึง

บทพิสูจน์ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่นของหน่วยงาน

ภาครฐัและองค์กรอสิระ อย่างเช่น คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ว่าจะสามารถ

เพิม่คะแนนความโปร่งใสและสร้างศรัทธาให้เกดิขึน้ได้หรอืไม่ ๓) การจบัตาการแก้ไช

รัฐธรรมนูญและการท�าประชามติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายประชามติฉบับใหม่ 

ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไร จะเปิดโอกาสให้มีการประชามติล่วงหน้านอกเขตเลือก

ตั้งหรือไม่ หรือจะมีแนวทางการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ ซ่ึงค�าถาม

เรื่องบัตรเขย่งยังถูกจับตามอง และที่ส�าคัญก็คือเรื่องความอิสระและความยุติธรรม

ของการรณรงค์และการให้ความเหน็ รวมถึงการน�าเสนอข้อดีข้อเสยีจะท�าได้เพยีงใด 

จะถูกก�ากับหรือจ�ากัดอย่างท่ีเคยเกิดข้ึนในคราวรณรงค์ประชามติไม่รับร่าง

รฐัธรรมนญู จนมผีูถ้กูแจ้งความด�าเนนิคดใีนชัน้ต�ารวจ ช้ันอยัการ ฐานฝ่าฝืนกฎหมาย

ประชามตไิปหลายราย ขณะท่ีความปรองดองสมานฉันท์ในรปูแบบ “คณะกรรมการ

สมานฉันท์” จะเกิดข้ึนได้ในรูปแบบใด สิ่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังต้องจับตามอง

ต่อไป ๔) ผลลพัธ์ข้อเสนอและทิศทางการเคลือ่นไหวของกลุ่มราษฎร จะสามารถน�า

ไปสู่การปฏิรูป หรือจะน�าไปสู่การพลิกเกมการเมือง เพ่ือให้เกิดการกระชับอ�านาจ

ยิง่ขึน้ และหากพลกิไปสูก่ารกระชบัอ�านาจจะเป็นไปในทศิทางใด เพราะหากส�ารวจ
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ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  ของผู้คนในสังคม อาจเป็นไปได้สองทาง คือ ใช้วิธีการยุบสภาเลือก

ตั้งใหม่ภายใต้กติกาเดิมท่ียังมีโครงสร้างของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.๒๕๐ คน  

ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการแก้ไขอ�านาจของ ส.ว. ไม่ใช่เรื่องง่าย หรือจะ

เป็นวิธีการ“การรัฐประหาร” และ ๕) การใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ 

ในฐานะกฎหมายที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า “กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ซึ่งยัง

ไม่มีท่าทียุติลง 

 นอกจากนัน้ ยงัมเีรือ่งการบรหิารจดัการโควดิ-๑๙ ทีไ่ด้กลายมาเป็นประเดน็

ทางการเมอืงทีน่่าจบัตามองอย่างยิง่ ซึง่ถอืเป็นวฤิตขิองประเทศทีก่่อให้เกดิความสญูเสยี

และยังส ่งผลกระทบในวงกว้างในทุกมิติ ทั้งมิติสังคมจากการสูญเสียชีวิต 

ประชาชนจ�านวนมาก จากการให้บริการทางสาธารณสุขที่ไม่สามารถรองรับกับ

จ�านวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเพียงพอ มิติเศรษฐกิจจากมาตรการทางการล็อค

ดาวน์ประเทศ ท�าให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิต้องหยดุลง ส่งผลต่อการเจรญิเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมลดลง ตลอดจนมิติทางการเมือง การก�าหนด

มาตรการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระบบสาธารณสุข การจัดหาวัคซีน มาตรการเยียวยา 

และความเช่ือม่ันศรทัธาของประชาชนต่อผูน้�าประเทศและรฐับาลต่อการแก้ไขปัญหา

ในสถานการณ์วกิฤต ิเริม่เข้าสูจ่ดุวกิฤต ิหากรฐับาลไม่สามารถบรหิารสถานการณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อาจท�าให้ประเทศเข้าสู่ภาวะที่ไม่อาจฟื้นฟูกลับมาได้ น�าไปสู่

การออกมาเรียกร้องของประชาชนหลายกลุ่ม 

 จะเหน็ได้ว่า ปรากฏการณ์การเคลือ่นไหวของกลุ่มราษฎรทีน่�าเสนอประเด็น

ข้อเรียกร้องข้างต้น ถือเป็นครัง้หน่ึงในประวัตศิาสตร์ทีก่ลายเป็นมติใิหม่และใหญ่ของ

ภาคส่วนในสังคมที่ต้องหาทางออกของประเทศ ซึ่งการเคลื่อนไหวในปัจจุบันมีกลุ่ม

ของ “นักเรียน” ออกมาหลากหลายกลุ่ม และออกมาทุกภูมิภาค กลายเป็นหน้า

ประวัตศิาสตร์การเมอืงท่ีต้องบันทึกเป็นประวัตกิารณ์ครัง้ใหญ่เท่าทีม่กีารเคล่ือนไหว

ทางการเมืองในอดีตที่ผ่านมา
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 อย่างไรก็ตาม การแสดงออกทางการเมือง๑๐๙ นั้น มีความหมายที่คล้ายกัน

กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่อาจจะมีความหมายที่กว้างกว่าการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง กล่าวคือ การที่ประชาชนจะตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

และรับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ  

ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะภายใน

ด้านบุคคลและกลุ่มคน ซึ่งเป็นการรับรู ้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากภายนอก ดังมีผู ้ให้ 

ความเหน็ไว้ดงันี ้สนุก สงิห์มาตร๑๑๐ การแสดงออกทางการเมอืง หมายถงึ พฤตกิรรมหรอื

การกระท�าที่แสดงออกของปัจเจกบุคคลที่สื่อถึงหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองใน

ลักษณะต่าง ๆ ยังผลการกระท�านั้นถึงรัฐบาลหรือผู้น�าทางการเมือง ทั้งในระดับ 

ท้องถ่ินและระดับชาติ สอดคล้องกับ สุเมธ ทรายแก้ว๑๑๑ กล่าวว่า ส�าหรับ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นยังมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ

การมส่ีวนร่วม ได้แก่ ๑) อาย ุและเพศ ๒) สถานภาพในครอบครวั ๓) ระดบัการศกึษา  

๔) สถานภาพทางสังคม ๕) อาชีพ ๖) รายได้และทรัพย์สิน และ ๗) ระยะเวลาใน

ท้องถิ่นและสถานภาพการท�างาน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การแสดงออกทางการเมือง 

หมายถงึ กระบวนการทางความคดิ การตดัสนิใจรวมทัง้การกระท�าใด ๆ  กต็ามทีเ่กดิ

โดยความเต็มใจของปัจเจกบุคคลท่ีสื่อถึงการเมือง การเข้าร่วมด�าเนินกิจกรรม

ทางการเมืองการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และรับผิดชอบในโครงการ

หรือกิจกรรมต่าง ๆ

๑๐๙ พิกุล มีมานะ.(๒๕๖๐).รูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย. 
๘ สิงหาคม ๒๕๖๔. file:///C:/Users/SSC-NP6201/Downloads/209746-Article%20Text-
658433-1-10-20190819.pdf
๑๑๐ สนุก สิงห์มาตร.(๒๕๕๙).รูปแบบการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ.๘ สิงหาคม ๒๕๖๔.http://202.29.22.172/fulltext/2559/118717/
๑๑๑ สเุมธ ทรายแก้ว.(๒๕๓๖).ปัจจยัทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต:ิ 
ศกึษาเฉพาะกรณโีครงการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต.ิ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔.
https://so03.tci-thaijo.org › article 
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๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 บริบทของสังคมในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่มีควำมตื่นตัวทำงกำรเมืองนั้นมำ

จำกข้อมูลข่ำวสำรที่มีควำมรวดเร็วอย่ำงมำก ท�าให้ประชาชนภายในประเทศมี

เสรีภาพในการหาความรู้ จึงท�าให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองมากขึ้น และท�าให้

ประชาธิปไตยภายในประเทศไทยมีความเขม้แข็งมากยิง่ขึน้ แต่วฒันธรรมสังคมไทย

ยังไม่เอ้ือให้กับความเป็นประชาธิปไตย เนื่องด้วยการที่สังคมไทยมีความยึดติดกับ

จารีตประเพณีอยู่มาก และการน�าพามาสู่ประชาธิปไตยของคณะราษฎรที่ กล่าวกัน

ว่า “ชิงสุกก่อนหาม๑๑๒” 

 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดในสังคมไทยนั้น จึงท�าให้สังคมไทย ไม่สามารถ

ก้าวหน้าไปได้มากนัก โดยพื้นฐานของสังคมไทย มีความเป็นอยู่โดยอาศัยความเชื่อ

มาตัง้แต่อดตี และสงัคมมคีวามเป็นรปูแบบอนุรกัษ์นยิมและชาตนิยิมสงูมากซึง่ท�าให้

มีข้อถกเถียงกันของนักวิชาการอยู่มากถึงโครงสร้างบริบทของสังคมไทย เพราะ 

การได้มาซึง่ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

และการรัฐประหารท่ีผ่านมา จนท�าให้กลายเป็นวงจรอุบาทว์การเมืองไทย แต่ใน

ปัจจุบันท่ีมีเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว จึงท�าให้ในอนาคตของประเทศไทย  

อาจจะไม่เข้าสู่วงจรอุบาทว์ เนื่องด้วยการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนมีเพ่ิม

มากขึ้น โดยในปัจจุบันการเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสาร มีความก้าวกระโดดซึ่งแตกต่าง

จากอดตีเป็นอย่างมาก ในขณะเดยีวกนั เทคโนโลยที�าให้คนชนชัน้กรรมาชพีสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางโลกออนไลน์ได้มากขึ้นเช่นกัน

 ซึง่การกลบัมาของกระแสเสรีนยิมไทย๑๑๓ และการเข้ามาของพรรคการเมอืง

ใหม่ท่ีมีอุดมการณ์ท่ีชัดเจนในการต่อต้านการใช้เผด็จการอ�านาจนิยมทางทหาร ซึ่ง

๑๑๒ พิกุล มีมานะ.(๒๕๖๐).รูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย.๘ 
สงิหาคม ๒๕๖๔. file:///C:/Users/SSC-NP6201/Downloads/209746-Article%20Text-658433-
1-10-20190819.pdf.อ้างแล้ว 
๑๑๓ พิกุล มีมานะ.(๒๕๖๐).รูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย. ๘ 
สงิหาคม ๒๕๖๔.file:///C:/Users/SSC-NP6201/Downloads/244034-Article%20Text-843641-
2-10-20200629%20(1).pdf.หน้า ๙๓
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อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของไทย ประกอบกับ 

การตืน่ตัวทางการเมอืงของคนรุน่ใหม่ ทีจ่ะท�าให้การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของพลเมอืง

นั้นเกิดขึ้นอย่างมากมาย ในยุคสมัยใหม่แห่งโลกาภิวัตน์ ความขัดแย้งของความคิด

เสรภีาพจะยิง่แหลมคมและท้าทายการด�ารงอยูข่องคนในสงัคมมากขึน้จนกลายเป็น 

“ปัญหาท้าทายแห่งศตวรรษ” ซึ่ง ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ สรุปว่า ความขัดแย้งทาง

ความคดิส�าคญัอันเป็นปัญหาท้าทายแห่งศตวรรษนัน้ ม ี๓ ประการ๑๑๔ ได้แก่ ประการ

แรก คือ ความจรงิแท้ (authenticity) ของความเป็นสากลของความคดิเรือ่งเสรภีาพ 

ซึ่งในบางพื้นที่และวัฒนธรรม ความเป็นสากลอาจไม่ถูกต้องและเหมาะสมได้  

ประการที่ ๒ คือ ความเป็นท้องถิ่นควรได้รับโอกาสในการเสนอ “เสียง” ที่เป็นทาง

เลอืกชายขอบ ประการท่ี ๓ คอื ตระหนกัว่าการด�ารงอยูข่องทัง้ “ความจรงิแท้” และ 

“ความเป็นสากล”

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 ในอนำคตยังคงเกิดควำมขัดแย้งทำงควำมคิดที่อำจน�ำไปสู่กำรเกิด 

ควำมรนุแรงยิง่ขึน้ จากกลุม่ความเคลือ่นไหวต่าง ๆ  โดยอาจปรากฎการณ์ความเชือ่มโยง

ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มอื่น ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อเรียกร้องในประเด็นการเมือง

ที่หลากหลายและทับซ้อน โดยอาจได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอื่น ๆ อาทิ กลุ่มนัก

วิชาการ กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มแพทย์-พยาบาล หรือองค์กรสิทธิมนุษยชน โดยม ี

แนวโน้มว่า อาจจะเกิดการสร้างกระแสทางสื่อสังคมออนไลน์ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น  

ซึง่เป็นประเดน็ทีอ่่อนไหว และอาจส่งผลให้กลุม่ทีไ่ม่หวงัดนี�าไปขยายผลต่อ เพือ่สร้าง

สถานการณ์ที่อาจน�าไปสู่ความรุนแรงและเป็นเง่ือนไขที่โจมตีรัฐบาล ซึ่งอาจเป็น 

กระแสสร้างความเข้าใจผิดและปลุกปั่นกระแสเป็นวงกว้างได้ ผ่านสื่อโซเซียลที่ยาก

ต่อการควบคุม

๑๑๔ พิกุล มีมานะ.(๒๕๖๐).รูปแบบพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย.  
๘ สิงหาคม ๒๕๖๔.file:///C:/Users/SSC-NP6201/Downloads/244034-Article%20Text-843641-
2-10-20200629%20(1).pdf.หน้า ๙๓
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  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.จรัส สุวรรณมาลา ได้ให้มุมมองภาพอนาคต

การเมืองไทย๑๑๕ ไว้ดังนี้ จากการเคลื่อนไหวในประเด็นที่มาของ ส.ว. จะเกิด 

การเคลือ่นไหวในเรือ่งน้ีต่อไป อาจจะส�าเร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ถงึ ๒๕๖๖ ซึง่คงไม่ส�าเรจ็

ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เนื่องจากรัฐบาลยังต้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส 

โควิด-๑๙ ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมที่ยังไม่ลงตัว ส�าหรับข้อเรียกร้องที่ให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ลาออกนัน้ จะไม่ส�าเรจ็ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เช่นกนั แม้จะถกูมองว่ารฐับาลไม่มปีระสทิธิภาพ

หรือคุมฝ่ายข้าราชการไม่ได้ แต่นั้นก็ยังไม่ใช่ข้อเรียกร้องท่ีแรงพอท่ีจะท�าให้รัฐบาล

ขาดความชอบธรรมได้

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 การแสดงออกทางการเมอืงของกลุม่ต่าง ๆ  เป็นการแสดงออกถงึการมส่ีวนร่วม

ทางการเมืองตามแนวทางประชาธปิไตย โดยให้ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อกลุม่เยาวชน 

อันจะเป็นกลุ่มพลงัทีส่�าคญั เพราะกลุม่นีจ้ะเตบิโตเป็นอนาคตของชาตต่ิอไป กระแส

ประชาธิปไตยได้ถูกปลูกฝังและหยั่งรากในสังคม ตามแนวทางของหลักการส�าคัญ 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย๑๑๖ อันประกอบด้วย ๑) หลักความเสมอภาค 

๒) หลักสิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี ๓) หลักนิติธรรม ๔) หลักการใช้เหตุผล และ  

๕) หลักการมีส่วนร่วมทางการเมอืง ซึง่เป็นสญัญาณตามแนวทางประชาธปิไตยทีแ่ท้

จริง มุ่งน�าไปสู่การรับฟังที่รัฐต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล   

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 การจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ หรือเหตุการณ์ที่มาจากความขัดแย้งทาง 

การเมอืงนัน้ อาจน�าไปสูค่วามรนุแรง เพราะมคีวามเปราะบางและสุม่เสีย่งต่อการน�าไป
๑๑๕ มตชินออนไลน์.(๒๕๖๔).2 มมุความคดิ วกิฤตปี2564. ๑๐ สงิหาคม ๒๔.https://www.matichon.
co.th/politics/news_2508723 
๑๑๖ ศนูย์ศกึษาประชาธปิไตย.หลกัการส�าคญัของการปกครองระบอบประชาธปิไตย.๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๔. 
https://www.ect.go.th/dec/ewt_news.php?nid=71&filename=index
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สร้างความรู้สึกร่วมในเชิงลบของผู้ไม่หวังดี ซึ่งรัฐไม่สามารถจ�ากัดสิทธิ เสรีภาพ  

ในการแสดงออก ในขณะเดียวกนั รฐัอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เพ่ือประชาชน

อย่างแท้จริง นอกจากนั้น อาจจะไม่เอื้อต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

ตามโครงการปลกูจติส�านกึรกัสามคัคแีละส่งเสรมิความปรองดองสมานฉนัท์ ประจ�า

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔๑๑๗ ที่มุ่งดึงเด็กทั่วประเทศ ปลูกฝังปรองดองสมานฉันท์ และ

ดูงานโครงการพระราชด�าริตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ประเด็นย่อย ๕.๒ กำรบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง 

 “การขบัเคลือ่นประเทศไทย ไปสูก่ารเป็น Digital Thailand จ�าเป็นอย่างยิง่ 

นอกจากที่จะต้องเร่งสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโอกาสในการเข้าถึง

ข้อมูล ข่าวสาร และท�าให้เกิดความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่ส�าคัญ เช่น  

คลาวด์ หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เป็นต้น ที่ท�าให้มีชีวิต

ที่สมาร์ทขึ้นและพร้อมก้าวสู ่สังคมดิจิทัล และการบริการภาครัฐผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ในประชาชนทุกกลุ่มวัย นอกจากนั้น ยังมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่ง

สร้างทักษะและความตระหนักรู้ถึงประโยชน์และโทษ ตลอดจนการใช้งานอย่าง

สร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคม เพราะการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารส่งผลกระทบ

ต่อความมั่นคงเช่นกัน”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scaning) 

 การเข้าสูย่คุ “ประเทศไทย ๔.๐” ทีมุ่ง่หวงัให้มกีารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิด้วย

นวัตกรรมน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันได้เกิด

กระแสของการให้บริการในรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัลเรียกได้ว่าเป็น “เทคโนโลยีก้าว

กระโดด” (Disruptive Technology) ที่ ได ้รับความนิยมอย่างฉับพลัน  

อันเน่ืองมาจากความสามารถในตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในวิถี
๑๑๗ ผูจ้ดัการออนไลน์.(๒๕๖๓). มหาดไทยจดังบ 19 ล้าน ดงึเดก็ทัว่ประเทศ ปลูกฝังปรองดองสมานฉนัท์ 
ดูงานโครงการราชด�าริ.๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔.https://mgronline.com/politics/detail/963000 
0119085

115Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



ปัจจุบัน โดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยหลังการจัดสรรคลื่นความถี่ โดย 

คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(กสทช.) ทีใ่ห้บรกิารอินเทอร์เน็ตความเรว็สงูแบบไร้สาย อกีทัง้เมือ่ราคาของโทรศพัท์

แบบสมาร์ทโฟนในตลาดมีราคาถูกลง คนจ�านวนมากเข้าถึงได้มากขึ้น จึงท�าให้เกิด

การบริการผ่านระบบออนไลน์ที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในสังคมไทยปัจจุบัน 

 พฤตกิรรมการรบัข้อมลูข่าวสารจากเทคโนโลยสีารสนเทศแบบใหม่ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social Media) แพร่หลายขยายตัวในสังคมไทยอย่างรวดเร็ว ท�าให้

สื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงสถานีโทรทัศน์ที่ต้องทยอยปิดกิจการลง เพราะพฤติกรรมของ 

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและ

วยัท�างานรบัสือ่ผ่านโทรศพัท์มอืถอืมากกว่าดทูวี ี หรือการท่ีประชาชนจับจ่ายใช้สอย

ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์และท�าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ไร้สายมากขึ้นอย่างก้าว

กระโดด รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การใช้สมองกลอัจฉริยะ 

ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) และ เทคโนโลยภีาคพลเมอืงมาแก้ปัญหา

สังคมมากขึ้น (Civic Technology)๑๑๘  โดยเฉพาะในปัจจุบันเริ่มต้นปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ที่สถานการณ์ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะวิกฤติด้านสุขภาพจากโรคระบาดโควิด-๑๙  

ที่กระทบรุนแรงและลึกซึ้งต่อระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมการมือง ส่งผลให้

ประชากรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตด ้วย 

การท�างานและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเป็นเวลายาวนาน และมีกิจกรรมผ่านบริการ

โทรคมนาคมและปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากข้ึนทั้งการประชุมออนไลน์ การท�างาน 

การเรียน การจับจ่ายใช้สอยและการท�าธุรกรรมในชีวิตประจ�าวัน 

 บทบาทของเทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อพลเมอืงและกระตุน้ให้เกดิการการปรบั

ตัวครั้งใหญ่ของทุกภาคส่วน ผลักดันให้พลเมืองเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างเร็ว

ขึน้อีก จนกลายเป็นสิง่ท่ีเรยีกว่าวถิปีรกตใิหม่ (New Normal) อกีทัง้มาตรการควบคมุ

โรคกลายเป็นเหตจุ�าเป็นให้ภาครฐัต้องมกีารเก็บข้อมลูส่วนบคุคลของประชาชนเพือ่

๑๑๘ สุภิญญา กลางณรงค์และผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภากุล.(๒๕๖๔).ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลกับการ
รบัมอืด้านมดืออนไลน์ในวถิปีรกตใิหม่. ๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๔.https://blog.cofact.org/digitalcitizen/
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ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ติดเชื้อด้วยเช่นกัน (Contact tracing) เหตุปัจจัยเหล่า

นี้ก็ให้เกิดการพิจารณาถึงจุดสมดุลระหว่างความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะในการใช้

ชีวิตเชื่อมต่อโลกออนไลน์ ความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 

Protection) การเข้าถงึข้อมลูของภาครฐัและเอกชน และการเปิดเผยข้อมลูของภาค

รฐัให้สาธารณชนได้เข้าถงึและใช้ประโยชน์ (Open Data) เป็นต้น สุดท้ายส่ิงทีเ่กดิขึน้  

คือ ช่องว่างในการพัฒนาและความเหลื่อมล�้าในยุคดิจิทัล ซึ่งได้ตอกย�้าปัญหา 

ความไม่ธรรมของกลุม่คนจากยคุอนาลอ็กท่ีมจี�านวนคนไม่น้อย รวมถงึคนชายขอบทีไ่ร้

โอกาส ในขณะทีป่รากฎการณ์ “ข่าวปลอม (Fake News)”๑๑๙ กลายเป็นปัญหาใหญ่

ในปัจจุบันที่ท�าให้สังคมปั่นป่วนวุ่นวายและสร้างความเข้าใจผิด โดยเฉพาะประเด็น

การบริหารจัดการของภาครัฐ การโจมตีทางการเมือง และสถานการณ์การระบาด

ของโควิด-๑๙

 ในขณะเดียวกัน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยศูนย์ต่อต้านข่าว

ปลอม๑๒๐ ย้อนหลังไปช่วง ๙ เดือนที่ผ่านมา (๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ มิ.ย.๖๔) พบข้อมูล

น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเผยแพร่ข่าวปลอมของคนไทยว่า มีจ�านวนผู้โพสต์

ข่าวปลอมถงึ ๕๘๗,๐๓๙ คน และจ�านวนผูแ้ชร์ข่าวปลอมมากกว่า ๒๐,๒๙๔,๖๓๕ คน 

ส่วนกลุ่มที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าร้อยละ ๙๐ อยู่ในช่วงอายุ ๑๘ – ๓๔ ปี

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 บทบำทของเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ข่ำวสำรของพลเมืองดิจิทัล 

ยิ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายเพียงใด ยิ่งท�าให้ต้องหาแนวทางในการรองรับเรื่องน้ี

มากขึน้เท่านัน้ เพือ่ท�าให้เกดิการเป็นพลเมอืงดจิิทัลท่ีดี๑๒๑ ท่ีจะต้องมคีวามฉลาดทาง
๑๑๙ แนวหน้า.(๒๕๖๓).ถอดบทเรียนวิกฤติโควิด(จบ)‘ข่าวปลอม’กับทักษะพลเมืองดิจิทัล.๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔.https://www.naewna.com/local/538755
๑๒๐ ไทยโพสต์.(๒๕๖๔).คนไทยเสพ-แชร์ข่าวปลอมมากกว่า 20 ล้านคน. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔,https://
www.thaipost.net/main/detail/110021
๑๒๑ ศก.ทักษะดิจิทัล ก้าวสู่ พลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑.๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔.https://www.ops.go.th/
main/index.php/knowledge-base/article-pr/1355-goto-citizens21st
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ดจิิทลั ซึง่ประกอบขึน้ด้วยชดุทกัษะและความรูท้ัง้ในเชงิเทคโนโลยแีละการคดิขัน้สงู 

หรือที่เรียกว่า “ความรู้ดิจิทัล” (Digital Literacy) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลข่าวสารในโลกไซเบอร์ รูว้ธิป้ีองกนัตนเองจากความเสีย่งต่างๆ ในโลกออนไลน์ 

เข้าใจถึงสิทธิ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมที่ส�าคัญในยุคดิจิทัล และใช้ประโยชน์

จากอินเทอร์เน็ตในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

ที่เกี่ยวกับตนเอง ชุมชน ประเทศ และพลเมืองบนโลก ได้อย่างสร้างสรรค์

 

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 ในอีก ๓ ปีกำรสื่อสำรของกลุ่มผลประโยชน์ต่ำง ๆ จะมุ่งแข่งขันผ่ำน 

โซเซียลมีเดียมำกขึ้น อันส่งผลต่อบทบำทของเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้

ข่ำวสำรของพลเมืองดิจิทัล พลเมืองดิจิทัลจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในสังคมไทย 

จากข้อมูลส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน  

ปี พ.ศ.๒๕๖๓๑๒๒ พบว่า ประชาชนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ประมาณ ๖๓.๘ ล้านคน โดยมี 

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ ๖๐.๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ๔๙.๗ 

ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘ และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ๑๖.๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 

๒๖.๔ ซึ่งกลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ใช้โทรศัพท์มือถือและใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด  

คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘ ท�าให้ทราบว่า มีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างแน่นอน ดังนั้น  

ภาครฐัจ�าเป็นต้องสร้างระบบอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่าง

ก้าวกระโดดนี ้โดยเฉพาะมติด้ิานการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงและสังคม๑๒๓ ท่ีพลเมอืง
๑๒๒ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ.(๒๕๖๓).สรุปผลที่ส�าคัญส�ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน ปี พ.ศ.๒๕๖๓.๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔.http://www.nso.go.th/sites/2014/ocLib
13/%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99ICT/%e0%b9%80%e0%b8%9
7%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%
b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7
%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/2563/Pocketbook63.
pdf
๑๒๓ Depa.(๒๕๖๑).ความเป็นพลเมอืงดจิทิลั. (digital citizenship).๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๔.https://sites.
google.com/site/digitalcitizens03718/about/teaching-stories
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ดจิทิลัต้องรูจั้กใช้ศกัยภาพของอินเทอร์เนต็ในการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง เศรษฐกจิ 

และสังคม อินเทอร์เน็ตเป็นได้ทั้งเครื่องมือเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบ 

เช่น รัฐบาลใช้อินเทอร์เน็ตในการรับฟังความเห็นของประชาชนก่อนออกกฎหมาย 

การลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) หรือการยื่นค�าร้องออนไลน์ (online 

petition) เป็นต้น นอกจากนั้น อินเทอร์เน็ตยังใช้ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองผ่าน

วิธีการใหม่ ๆ ซึ่งท้าทายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองในระดับโครงสร้าง

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

•	 รฐับาลตระหนกัถึงการออกกฎหมายควบคมุสือ่โซเซียลมเีดียอย่าง

มีประสิทธิภาพ

•	 ประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างง่ายดาย ส่งผลให้มี

ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

•	 การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายดาย อาจขาดวิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นข่าวปลอม

•	 เกดิช่องว่างในการพฒันาและความเหลือ่มล�า้ของประชาชนบางกลุม่ 

ที่จะตอกย�้าปัญหาความไม่เป็นธรรมของกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ 
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ประเด็นที่ ๖ สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นย่อย ๖.๑ ผลกระทบจำก Climate Change

 “ภยัธรรมชาติเกดิข้ึนท่ัวโลกและทวีความรนุแรง ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าครัง้ใหญ่

ในออสเตรเลีย น�้าท่วมใหญ่ที่อินโดนีเซีย คลื่นความร้อนในยุโรป หรือภัยแล้งรุนแรง

ในประเทศไทย ซึง่ปีนีน้บัเป็นอกีปีทีส่�าคญัในการร่วมกนัแก้ไขปัญหาสภาพภมูอิากาศ

เปลีย่นแปลงของโลก และแน่นอนว่าประเทศไทยกเ็ป็นส่วนหนึง่ทีท้ั่งสร้างปัญหาและ

ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้โดยตรง”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scaning)

 ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้สร้างความปั่นป่วนให้โลก

เราอย่างหนัก เกิดเหตุการณ์ที่แสดงถึงสภาพส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม อาทิ คล่ืน 

ความร้อนแถบตะวนัตกของอเมริกาและแคนาดาได้คร่าชวีติประชาชนไปหลายร้อยคน 

เหตุฝนฟ้าคะนองทั่วยุโรปก่อให้เกิดน�้าท่วมฉับพลันในหลายประเทศ เช่นเดียวกับ 

ทีก่รงุปักกิง่ของจนีเผชิญกบัพายถุล่มจนการจราจรทัว่เมืองกลายเป็นอมัพาตทัง้ทาง

บกและทางอากาศ ท่ีน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง คือ น�้าแข็งกรีนแลนด์ละลายคร้ัง

ใหญ่๑๒๔ เมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา ซ่ึงแผ่นน�้าแข็งกรีนแลนด์เป็นมวลน�้าแข็งน�้าจืดที่

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก๑๒๕ นกัวทิยาศาสตร์พบว่าน�า้แขง็ของกรนีแลนด์ได้ละลาย

หายไปถึง ๘.๕ ล้านตัน ภายในวันเดียว ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เปรียบเทียบปริมาณ

น�า้ทัง้หมดทีส่ามารถท่วมพืน้ทีร่ฐัฟลอรดิาได้ทัง้รฐั (๑๗๐,๓๐๔ ตร.กม.)๑๒๖ การละลายท่ี
๑๒๔ The Guardian. Greenland: enough ice melted on single day to cover Florida in two 
inches of water. https://bit.ly/3ynBKwM 
๑๒๕ ผู้จัดการออนไลน์.(๒๕๖๔).คลื่นความร้อนซัด! แผ่นน�้าแข็งกรีนแลนด์.๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔.
https://m.mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000076096
๑๒๖ CNN. (2564).The amount of Greenland ice that melted on Tuesday could cover 
Florida in 2 inches of water. https://cnn.it/3jeJ7Ac

Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023120



รุนแรงนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทว่าปีนี้น�้าแข็งละลายมากเป็นพิเศษ เนื่องจาก

สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งเดนมาร์ก๑๒๗ รายงานว่ามีอุณหภูมิ

มากกว่า ๒๐ องศาเซลเซียส (๖๘ องศาฟาเรนไฮต์) มากกว่าอุณหภูมิฤดูร้อนเฉลี่ย

ปกตใินฤดรู้อนถึงสองเท่าในภาคเหนอืของกรนีแลนด์ ซึง่เป็นสถติสิงูสดุนบัตัง้แต่เริม่

บันทึก นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่า ในปัจจุบันน�้าแข็งของกรีนแลนด์ก�าลัง

ละลายเร็วกว่าช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ๑๒.๐๐๐ ปีที่ผ่านมา วิกฤตน�้าแข็งโลก

ละลาย ส่งผลให้ระดับน�้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น (Sea-level rise: SLR) ทั่วโลก โดยเพิ่มขึ้น

อย่างถาวร ๑.๕ มลิลเิมตร ซึง่ส่วนใหญ่มาจากอาร์กตกิ รวมถงึแผ่นน�า้แขง็กรนีแลนด์ 

ซึ่งต้นตอของปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศแทบทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์มีความเห็น

ตรงกนัว่า สบืเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศทีเ่กดิจากการกระท�าของ

มนุษย์ และมีแนวโน้มที่การเปลี่ยนแปลงก�าลังเร่งเร็วข้ึนอย่างชัดเจน ซ่ึงนัก

วิทยาศาสตร์ท�านายว่า หากน�้าแข็งในกรีนแลนด์ละลายจนหมดส้ิน ระดับน�้าทะเล

ทั่วโลกจะเพิ่มสูงถึง ๖ เมตร และโอกาสเดียวที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ คือ ต้องลด 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้โดยเร็วที่สุด

 ในขณะที่ประเทศไทย นับได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีความล่อแหลมอย่างสูงต่อ

ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate variability and 

change) เช่น ทรัพยากรน�้า ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนทรัพยากรชายฝั่ง ทั้งนี้

ประเด็นส�าคัญที่สังเกตได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันคือ ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับ

สภาวะความรุนแรงของลมฟ้าอากาศและสภาพภูมิอากาศในรูปแบบของสภาวะ 

ภัยแล้งและน�้าท่วม ตลอดจนสภาวะความรุนแรงของอุณหภูมิและคลื่นความร้อน  

ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีความถี่ของการเกิดบ่อยครั้งขึ้น ส่งผลให้เกิด 

ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
๑๒๗ VOA.(2564). Heat Wave Causes Massive Melt of Greenland Ice Sheet. https://www.
voanews.com/science-health/heat-wave-causes-massive-melt-greenland-ice-sheet

121Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



 จากรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ (Third Biennial Update 

Report : TBUR)๑๒๘ โดยส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เสนอต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change 

หรือย่อเป็น UNFCCC) รายงานสถานการณ์ภายในประเทศ ดังน้ี ด้านประชากร 

ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของประชากรเฉลี่ย/ปี ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๐.๔ ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม เศรษฐกิจหลักของประเทศไทยขึ้นกับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ เศรษฐกิจไทยขยาย

ตวัร้อยละ ๔.๑ ด้านภมูอิากาศ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ อณุหภมูเิฉลีย่เพิม่ขึน้ ๐.๐๙ 

องศาเซสเซยีส และในปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ปริมาณน�า้ฝนต�า่สุด ๑,๓๔๓ มลิลิเมตร 

ในรอบ ๔๐ ปี จากปรมิาณน�า้ฝนสงูสดุ ๒,๐๑๗ มลิลิเมตร และด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ มีพ้ืนที่ประมาณ 

๑๖๔,๐๐๐ ตารางกโิลเมตร เรือ่งคณุภาพน�า้ผวิดินโดยรวมมคีณุภาพดีและพอใช้และ

คุณภาพน�้าบาดาลภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เรื่องคุณภาพอากาศโดยรวมในปี 

พ.ศ.๒๕๖๑ ค่อนข้างคงที่และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ PM2.5 PM10 และโอโซน 

ยังคงเกินระดับมาตรฐาน

 

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 ภยัธรรมชำตเิกดิขึน้ทัว่โลกและทวคีวำมรนุแรง อณุหภมิูโลกทีส่งูขึน้อย่ำง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้สภำพอำกำศแปรปรวนอย่ำงหนัก การลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกจะเป็นตัวแสดงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศได้ดทีีส่ดุทีน่านาประเทศจะด�าเนนิการตามกรอบความร่วมมอื๑๒๙ ต่าง ๆ อาทิ 

๑๒๘ ส�านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม.(๒๕๖๑).รายงานความก้าวหน้าราย
สองปี ฉบับที ่๓.๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๔.https://climate.onep.go.th/wp-content/uploads/2020/11/
BOOKLET-BUR3.pdf 
๑๒๙ ส�านักงานสิ่งแวดล้อม.(๒๕๖๐).อนุสัญญาสิ่งแวดล้อม.๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔.http://reo13.mnre.
go.th/th/news/detail/8330/
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กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) พิธีสาร

เกียวโต (Kyoto protocol) ค.ศ. ๑๙๙๗ (Convention of Climate Change : 

The Kyoto protocol 1997) หรืออนุสัญญาเวียนนา (The Vienna Convection) 

เป็นต้น ซึง่ในปัจจบัุนนานาประเทศต่างให้ความส�าคญัในการก�าหนดนโยบายเพือ่ลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 ในขณะที่ สองประเทศมหาอ�านาจ คือ จีนและสหรัฐฯ ตกลงจะส่งเสริม 

การด�าเนินการและการร่วมมือในกระบวนการพหุภาคี ซ่ึงรวมถึงกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และข้อตกลงปารสีปี ๒๐๑๕ 

ที่สหรัฐฯ กลับเข้าร่วมเป็นภาคีนี้อีกครั้ง หลังจากถอนตัวออกไปในสมัยอดีต

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยจีนและสหรัฐฯ จะพัฒนากลยุทธ์ระยะยาว๑๓๐  

รวมถึงการด�าเนินการมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมการลงทุนและการสนับสนุน

ทางการเงินของนานาชาติส�าหรับการเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่สะอาดข้ึนในประเทศ

ก�าลงัพฒันา โดยจนีได้ต้ังเป้าหมายจะมคีวามเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๐๖๐ 

และจีนให้สัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อหน่วยผลผลิตทางเศรษฐกิจลง

ร้อยละ ๑๘ ภายใน ๕ ปีข้างหน้า ด้านสหรัฐฯ ให้ค�ามั่นว่า อเมริกาจะเปลี่ยนไปใช้

พลังงานที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน ๑๔ ปี และปลอดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกโดยสิ้นเชิงภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐ 

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 ใน ๓ ปีข้ำงหน้ำทั่วโลกจะตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหำสิ่งแวดล้อมของ

ประชำคมโลกยิง่ขึน้ และแนวทางในการพฒันาของแต่ละประเทศมทีศิทางท่ีมุง่ค�านึง

ถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะที่นานาประเทศได้เผชิญกับปัญหาขาดแคลน

ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีจ�านวนลดลง และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๓๐ ผู้จัดการออนไลน์.(๒๕๖๔).สหรัฐฯ-จีน 2 ชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด จับมือร่วมจัดการ
วิกฤตโลกร้อน. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔.https://mgronline.com/around/detail/9640000036723
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ที่รุนแรงเกินกว่าจะรับมือได้ทันถ่วงที ส่งผลให้ประชาคมโลกมุ่งให้ความส�าคัญต่อ

กระบวนการการผลิต การบริโภค การใช้ชีวิตของมนุษย์มีความสมดุลกับธรรมชาติ 

ซึ่งการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ มุ่งไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น แนวคิดการบริโภคอย่างยั่งยืนจึงจะเป็นแนวทางที ่

ทั่วโลกให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

 แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก (Global greenhouse gas: 

GHG) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แต่ยังมีสัดส่วนของมีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 

และก๊าซฟลูออริเนต (F-gas) ในปริมาณมากเช่นกัน ซึ่งจีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกมากที่สุดในโลก รองลงมาคือสหรัฐฯ๑๓๑ โดยสองประเทศนี้ปล่อย 

หมอกควนัจากเชื้อเพลงิฟอสซลิรวมกันเป็นครึง่หนึง่ของทัว่โลก การร่วมมือระหว่าง

สองชาตนิีจ้งึมคีวามส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของความพยายามของทัว่โลกในการรับมอื

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทว่า ความพยายามในการแข่งขนัของสองประเทศ 

อาจน�าไปสู่ความพยายามในการแสวงหาพลังงานทดแทน (Renewable energy)  

และสินแร่หายาก (Rare Earth) ที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากร

ในอนาคตของประเทศมหาอ�านาจ

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�าให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแรง

ผลกัดนัและช่วยขบัเคลือ่นนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  ด้านส่ิงแวดล้อมของภาครัฐ

ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพ่ือรับมือ 

กับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

๑๓๑ อบก.(๒๕๖๔).สหรฐัฯ-จนี 2 ชาตทิีป่ล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากทีส่ดุ จบัมือร่วมจดัการวกิฤตโลกร้อน.
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔. http://www.tgo.or.th/2020/index.php/th/post/
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 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศท่ีรนุแรงจะส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวติ

ของทุกคน อันจะน�าไปสู่ปัญหาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ การขาดแคลนแรงงาน 

ทรัพยากร พ้ืนที่ท�ากินหรือแหล่งน�้าแห้งแล้งและเส่ือมโทรม รวมถึงแหล่งอาหาร  

ซึ่งล้วนเป็นความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างอย่างยิ่ง ส่งผล

ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ประเด็นย่อย ๖.๒ กระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green Concern)

 “อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทว ี

ความรุนแรงยิ่งข้ึน โดยเฉพาะภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ทั่วโลกและมี 

ความรนุแรงขึน้ตามไปด้วย สร้างความเสยีหายและส่งผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ อนัจะ 

ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scaning)

 ปัจจุบันท่ัวโลกได้ให้ความส�าคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก 

กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ส่งผลกระทบในระยะยำวและปรำกฏภยัธรรมชำติ

ทั้งควำมถี่และควำมรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง อย่างเช่น กรณีน�้าท่วมในยุโรป

หรือจีน ที่ส่งผลกระทบต่อด้านอื่น ๆ อีกด้วย ซ่ึงมีความรุนแรงและการสูญเสียสูง  

ดังนั้นหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงได้ปรับแผนการลด 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้มกีารลดทีเ่พิม่ขึน้ ในปี ค.ศ.๒๐๓๐ และเป้าส�าคญัทีห่ลาย

ประเทศมุ่งไป คือ การปลอดคาร์บอน หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

(Net Zero Emission) เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ หรือญี่ปุ่น เป็นต้น

 สหภาพยุโรปได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ “อียู กรีนดีล (EU Green Deal)๑๓๒” 

เป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นแรงผลักดันให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบและ

๑๓๒ European Commission. A European Green Deal.https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_en

125Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



มาตรการต่าง ๆ  ท่ีครอบคลมุท้ังทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม โดยเอาประเด็นส่ิงแวดล้อม

น�ายุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวน้ี เพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกลงเป็นร้อยละ ๕๕ ภายในปี ค.ศ.๒๐๓๐ และมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจปลอด

คาร์บอนหรือคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Carbon Emission) ในปี ค.ศ.๒๐๕๐  

ตามแนวทางการพัฒนาท่ีใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เพ่ิมการใช้

ทรัพยากรให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ใช้พลังงานทดแทน และลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

มาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องของสหภาพยุโรปมีทั้งมาตรการภาษีด้านสิ่งแวดล้อม  

ซึง่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนือ่งและได้รบัแรงขบัเคลือ่นจากยทุธศาสตร์อยี ูกรนีดลี 

ให้ด�าเนนิการต่อ เช่น กฎหมายบรรจภุณัฑ์ (EU Packaging and Packaging Waste 

Directive) กฎหมายและโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

ที่ได้ให้ความส�าคัญของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น ความทนทาน 

สามารถใช้ซ�้าได้ ซ่อมแซมได้ รีไซเคิลได้ และใช้พลังงานน้อย เป็นต้น มีเป้าหมายที่

จะรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ได้มากกว่าร้อยละ ๗๕ ภายในปี ค.ศ.๒๐๓๐ ส่งผลให้สินค้าใน

ตลาดอียูที่แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ

สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ โดยใช้หลักการผู ้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบ (Extended 

Producer Responsibility : EPR) เช่น การเรียกคืนขวด เป็นต้น รวมทั้งการจัดซื้อ

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาพใหญ่ของการขับเคลื่อน

 ขณะเดียวกันประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป อย่างเช่น เยอรมัน ก็ได้น�า

ยุทธศาสตร์ไปออกเป็นกฎหมายของตนเอง เช่น กฎหมายเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้

ก�าหนดหน้าที่ในการดูแล (Duty of Care)๑๓๓ ซึ่งหากผลิตอะไรต้องมั่นใจว่าม ี

ความเหมาะสมในการใช้และไม่กลบัมาเป็นของเสยี โดยมรีะบบการตดิตามและรายงาน 

รวมถึง การทบทวนกฎหมายบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้วัสดุ เช่น

ในกรณขียะพลาสตกิก�าหนดว่าในปี ค.ศ.๒๐๓๐ ขวดพลาสตกิบรรจเุครือ่งด่ืมประเภท 

PET ต้องมีองค์ประกอบของพลาสติกรีไซเคิลร้อยละ ๒๕ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๓๐ 
๑๓๓ European Commission. A European Green Deal.https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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ในระยะต่อไป และการเลกิใช้ถุงพลาสตกิแบบบาง หรือการมรีะบบการเรียกคนืขวด

พลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียม เป็นต้น ในประเทศสวีเดน ใช้แนวทางการพัฒนา

เมืองสีเขียวสู่การออกแบบอย่างยั่งยืน โดยระบบการบริหารจัดการเมืองแบบซิมไบ

โอซิตี้ (SymbioCity)๑๓๔ มุ่งสู่การสร้างสุนทรียภาพเพื่อการออกแบบอย่างยั่งยืน  

อันมีผลลัพธ์ในการฟื้นฟูสภาพสังคมและจิตใจของมนุษย์ กระตุ้นจิตส�านึกที่ด ี

ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ค�านึงถึงการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมดุลของมนุษย์ เมือง และธรรมชาติ ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถพลิกวิกฤต 

ให้ประเทศสวีเดนรอดพ้นจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง อันเกิดจาก 

การบรหิารจัดการเมอืงทีเ่ป็นไปอย่างไร้ระเบยีบ เช่น ปัญหาด้านมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมโทรม และการจราจรแออัด

 ด้านสหรัฐฯ ภายใต้การน�าของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้พาสหรัฐฯ  

กลบัเข้าสูข้่อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยการน�านโยบาย

ด้านสิง่แวดล้อมไปผกูกบันโยบายต่างประเทศ กลยทุธ์ด้านความมัน่คงของชาต ิและ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ๑๓๕ โดยตั้งเป้าให้สหรัฐฯ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) และให้เป็นเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเต็มร้อย 

(Clean Energy Economy) ภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้ตั้งเป้าลด

การขุดเจาะพลังงานในที่ดินรัฐและในมหาสมุทรลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ภายในปี 

ค.ศ.๒๐๓๐ เพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าและสัตว์น�้า รวมถึงเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ลมเป็น ๒ เท่า โดยการสร้างกลไกและการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมการลงทุนด้าน

พลงังานสะอาด การวจิยัด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change) 

รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม และการกระตุ้นให้เกิดการใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาด

ทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ โดยก�าหนดเป้าหมายในการลงทุนในพลังงานสะอาดอย่าง

มหาศาลเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม โดยจะม ี
๑๓๔ อรอุมา วิชัยกุล.(๒๕๖๑).Veridian E-Journal, Silpakorn University.ซิมไบโอซิตี้ .
๑๖สิงหาคม๒๕๖๔.https://www.tci-thaijo.org › article ›
๑๓๕ TEI.(๒๕๖๔).โอกาสประเทศไทยกับเศรษฐกิจปลอดคาร์บอน.๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ http://www.
tei.or.th/th/blog_detail.php?blog_id=86
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การลงทนุของรฐั ๑.๗ ล้านล้านเหรยีญสหรฐัใน ๑๐ ปีข้างหน้า ซึง่สร้างงานในอเมรกิา

จาก Clean Energy Revolution โดยตั้งเป้าลงทุน ๕ แสนล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 

เพือ่พลงังานสะอาดและรถยนต์ปลอดมลพษิ การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจาก

ภาคการขนส่ง การเดินทางโดยรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาเชื้อเพลิงใหม่ การพัฒนา

ระบบรางความเร็วสูง การสร้างนวัตกรรมคาร์บอนต�่า การส่งเสริมปลูกป่าเพื่อเป็น

แหล่งการกักเก็บคาร์บอน การท�าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง และการพัฒนาวัสดุ

ก่อสร้างที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้งการปรับนโยบายด้านการค้า กับ

เป้าหมายทางด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

 ในฝั่งเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว 

(Green Growth Strategy)๑๓๖ ซึง่ได้ก�าหนดเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

เป็นศูนย์ ในปี ค.ศ.๒๐๕๐ และแม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของ

โลก ก็ได้ตัง้เป้าหมายว่า ในปี ค.ศ.๒๐๓๕ จะงดผลติรถยนต์ทีใ่ช้เชือ้เพลงิจากฟอสซลิ 

และจะเห็นได้จากการแสดงศักยภาพของการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการเป็นเจ้าภาพ

ในการแข่งขันโอลิมปิก ๒๐๒๐ ที่ทางการญี่ปุ่นจริงจังในการใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นองค์

ประกอบท้ังอาคาร สิง่ก่อสร้าง เฟอร์นเิจอร์ในบ้านพกันกักฬีา การใช้พลงังานสะอาด 

เหรียญรางวัลจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการรีไซเคิล และการเดินทางโดย

พลังงานสะอาด เป็นต้น 

 ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีน๑๓๗ ก็มุ่งม่ันในการพัฒนาที่ค�านึงถึงสภาพ

แวดล้อมและปรับปรุงระบบการพึ่งพาพลังงานที่ได้จากถ่านหิน ซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่

ท�าให้เกิดการปล่อยก๊าซที่ท�าให้เกิดสภาวะเรือนกระจก โดยจีนจะจ�ากัดการเพ่ิม 

การใช้ถ่านหนิอย่างเข้มงวดในแผนระยะเวลา ๕ ปี ฉบบัที ่๑๔ ทีเ่ป็นแผนงานระหว่างปี 

ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๕ และจะค่อย ๆ  ลดการใช้ถ่านหนิในแผน ๕ ปี ฉบบัท่ี ๑๕ ระหว่าง

ปี ค.ศ. ๒๐๒๖-๒๐๓๐ แม้ว่าการใช้ถ่านหินของประเทศจีนในขณะนี้สูงที่สุดในโลก

ก็ตาม และจะถึงจุดท่ีมีการใช้ถ่านหินมากท่ีสุดในปี ค.ศ.๒๐๒๕ และจะปล่อยก๊าซ
๑๓๖ METI.(2021).https://www.meti.go.jp/english/press/2021/0618_002.html
๑๓๗ ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม.(๒๕๖๔).จนีจะเริม่ลดการใช้ถ่านหนิ
ในปี ๒๐๒๖.๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ https://www.onep.go.th/
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คาร์บอนในระดับสูงสุดภายในปี ค.ศ.๒๐๓๐ และเดินหน้าปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็น

ศูนย์ภายในปี ค.ศ.๒๐๖๐

 ในส่วนของประเทศไทย จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) ได้ให้ความเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ๑๓๘ ซึ่งได้ก�าหนดแนว

นโยบายภาคพลงังานของประเทศ โดยมเีป้าหมายสนบัสนนุให้ประเทศไทยสามารถ

มุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ 

มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ.๒๐๖๕-๒๐๗๐ 

โดยรัฐบาลมีแผนที่จะปรับในเรื่องแหล่งพลังงานของประเทศที่ไม่มีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อให้ประเทศและประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งเอกชน

ที่ร่วมมือกับรัฐบาลก็ต้องได้ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ เร่ืองยานยนต์

พลงังานไฟฟ้าจะด�าเนนิการให้ครบวงจร ท้ังเรือ่งรถและสถานบีรกิารชาร์จแบตเตอรี่ 

เพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้น 

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง น�ำไปสู่กำรค�ำนึงถึง Carbon Credit 

ที่นำนำประเทศจะมุ่งให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในอนำคต นอกจากนี้ ธนาคารเพ่ือ

การพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ได้รเิริม่ให้มโีครงการตดิตาม

ประเมินผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance 

Assessment : EPA)๑๓๙ ภายใต้กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาสิง่แวดล้อมของโครงการ

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater Mekong Subregion 

- Core Environment Program 3 - Environmental Performance Assessment 

: GMS - CEP 3 - EPA) โดยความร่วมมือกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 

๑๓๘ TEI.(2564).โอกาสประเทศไทยกบัเศรษฐกจิปลอดคาร์บอน.๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๔.http://www.tei.
or.th/th/blog_detail.php?blog_id=86
๑๓๙ ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม.ตวัชีว้ดัสถานะ.๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๔.
http://www.gms-eoc.org/uploads/resources/97/attachment/Thailand%20EPA-Thai%20
language.pdf
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(United Nations Environment Programme : UNEP) ในประเด็นส�าคัญด้าน

ทรัพยากรน�้า มลพิษทางน�้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มลพิษ

ทางอากาศ และการจดัการขยะ โดยไทยต้องรายงานการประเมนิผลการด�าเนนิงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหน่วยราชการของไทยได้จัดท�าระบบติดตามประเมินผล 

การด�าเนนิงาน โดยอาศยักฎระเบยีบและองค์กรทีม่อียูใ่นประเทศ รวมทัง้ได้ปรบัเปลีย่น

ขั้นตอนกระบวนการในการด�าเนินงานให้เหมาะสมและได้รับการยอมรับ โดย

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่

ที่ส�าคัญเป็นอย่างมากต่อทิศทางการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระแสโลกาภิวัตน์และภาวะโลกร้อนมีบทบาทส�าคัญต่อ 

การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

  โดยเฉพาะกระแสการค�านึงถึง Carbon Credit โดยนานาประเทศจะมุ่งให้

ความส�าคัญ โดยเฉพาะตลาดการค้าคาร์บอน๑๔๐ ที่จะเป็นมาตรการที่ใช้จูงใจให้เกิด

การลดคาร์บอนฟุตพรินต์ โดยจะเริ่มเข้ามามีบทบาทชัดเจนจนน�าไปสู่การปฏิบัติ 

และขยายผลในระดับสากล จนเป็นอีกประเด็นที่หลายองค์กร และหลายประเทศ 

ทั่วโลกให้ความส�าคัญต่อไป โดยแนวทางปฏิบัติในตลาดคาร์บอน คือ การชดเชย

คาร์บอนเครดิต (carbon credit) ด้วยการให้ผู้ที่ต้องลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งอาจ

เป็นหน่วยงานภาคธรุกิจ ภาครฐั หรอืระดบัประเทศใช้เงนิซือ้คาร์บอนเครดติไปขยาย

ขอบเขตในการปล่อยก๊าซคาร์บอนฟตุพรนิต์ของตนเอง หรอืการให้คนอืน่ลดคาร์บอน

ฟุตพรินต์แทน ซ่ึงเปรียบเสมือนการซื้อขายสินค้าประเภทหนึ่ง ดังนั้น หากองค์กร

หรือประเทศใดท่ีปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์มาก และไม่ต้องการเสียเงินมาก จะต้อง

มีหน้าที่ปล่อยคาร์บอนให้ลดลง ด้วยการปรับกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การท�างาน ส่วนองค์กรใดที่ปล่อยน้อยก็จ�าเป็นต้องรักษามาตรฐานและพยายามลด

การปล่อยคาร์บอนลงเช่นกัน ซ่ึงขณะนี้ประเทศไทยมีตลาดคาร์บอนที่เกิดจาก 

๑๔๐ ประชาชาตธุิรกจิ.(๒๕๖๔).“วาระความยัง่ยนื 2021” สร้างโลกสะอาดด้วยเทคโนโลย.ีhttps://www.
prachachat.net/csr-hr/news-604504
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ความร่วมมือระหว่างองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) หรอื 

TGO และภาคส่วนอืน่ ๆ  ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์ความร่วมมอืระหว่างรัฐบาล ภาคเอกชน 

และองค์กรระหว่างประเทศ 

 การซื้อขายคาร์บอนเครดิตในปัจจุบัน๑๔๑ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ 

ได้แก่ ๑) การซื้อขายแบบ ที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมาย (Mandatory Basis)  

ซึง่มกัจะเกดิในประเทศพฒันาแล้วท่ีลงนามในการลดก๊าซเรอืนกระจกภายใต้พธิสีาร

โตเกียว (Kyoto Protocol) เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลี  

โดยประเทศเหล่านี้จะมีข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และมกัจะมกีารอนญุาตให้ผูซ้ือ้สามารถน�าคาร์บอนเครดิตทีซ้ื่อมาหกัล้างกบั

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ตนปล่อยออกไป เพื่อท�าให้โดยรวมแล้วระดับการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจกไม่เกนิทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ ปัจจบุนัมตีลาดกลางหรอืตลาดอนพุนัธ์

หลายแห่งที่เปิดซื้อขายคาร์บอนเครดิตในลักษณะนี้ เช่น ตลาดอนุพันธ์ ICE 

(International Continental Exchange), ตลาด Nasdaq และตลาด EEX 

(European Energy Exchange) ส�าหรบัการซือ้ขายลกัษณะที ่๒) คอื รปูแบบสมคัร

ใจ (Voluntary Basis) กล่าวคอื ไม่ได้จดัขึน้ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎหมาย แต่เกดิขึน้

ตามความสมัครใจของผูซ้ือ้และผูข้าย โดยการซือ้ขายส่วนใหญ่มกัจะเป็นการซือ้ขาย

ระหว่างบริษัทที่มีนโยบาย ESG 

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 ในปี ๓ ปีนำนำประเทศมุง่ให้ควำมส�ำคญัต่อสิง่แวดล้อมโดยกำรค�ำนงึถงึ 

Carbon Credit อย่ำงมำก ในปัจจบุนัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่โลกได้ให้

ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักการ Environmental, Social, 

and Governance หรอื ESG เป็นอย่างมาก โดยในด้านสิง่แวดล้อมนัน้ หลายประเทศ

๑๔๑ รนิใจ ชาครพพิฒัน์.(๒๐๒๑).คาร์บอนเครดติ เครือ่งมอืการเงนิเพือ่สิง่แวดล้อม.๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๔.
https://blog.settrade.com/blog/rinjai/2021/02/02/2458
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ได้มีการผลักดันนโยบายหรือกฎหมายที่จะลดหรือจ�ากัดทั้งปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (Greenhouse Gas) สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน (Renewable 

Energy) หรือแม้แต่การลดขยะขององค์กร ตามวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 

ค.ศ.๒๐๓๐ (Sustainable Development Goals-SDGs)๑๔๒ ถูกก�าหนดขึ้นตั้งแต่

ปี ค.ศ.๒๐๑๕ โดยการรับรองของประเทศสมาชิกในกลุ่มสหประชาชาติ (United 

Nations : UN) เพือ่สร้างสนัตภิาพ และความเจริญรุ่งเรืองส�าหรับผู้คน และโลก โดย

หัวใจส�าคัญของวาระนี้ ประกอบด้วยเป้าหมาย ๑๗ ข้อ อันเป็นข้อเรียกร้องเร่งด่วน

ให้ทุกประเทศด�าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือก�าลังพัฒนา ซึ่งใน

อนาคตมาตรการเหล่านี้จะเข้มงวดมากขึ้นที่จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุก

ภาคส่วน เพื่อให้โลกยั่งยืนมากขึ้นภายใต้กรอบ SDGs

แผนภาพ ๔ วาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ.๒๐๓๐ (Sustainable 

Development Goals-SDGs)

๑๔๒ ประชาชาติธุรกิจ.(๒๕๖๔).วาระความยั่งยืน 202 สร้างโลกสะอาดด้วยเทคโนโลยี.๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔.https://www.prachachat.net/csr-hr/news-604504
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๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 ยทุธศาสตร์และมาตรการด้านสิง่แวดล้อมต่าง ๆ  ทีเ่ข้มงวดและจรงิจงัท่ีนานา

ประเทศได้มุ่งใส่ใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม จะขับเคลื่อนและผลักดันให้ทุก

ประเทศต่างแข่งขันและค้นหาวธิใีนการใส่ใจสิง่แวดล้อม รวมถงึการพฒันาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 นโยบายเป้าหมายใหม่ยุโรปเพื่อลดโลกร้อน (European Green Deal)๑๔๓ 

ที่เป็นนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของยุโรป ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากเป็น

ประเทศน�าเข้าสินค้าท่ีมีการเรียกเก็บภาษีคาร์บอน โดยจะเริ่มต้นในปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

นี้ ซึ่งหลักการในการคิดภาษีคาร์บอนในสินค้าแต่ละชนิดจะเริ่มต้นการคิดตั้งแต่เริ่ม

ต้นของกระบวนการผลิต ไปจนถึงวันที่ส่งออกสินค้า ซึ่งประเทศไทยต้องจ่ายเงินค่า 

Carbon Credit ซึ่งเป็นนโยบาย European Green Deal นั้น จะสร้างผลกระทบ

ต่อไทยอย่างยิ่ง

ประเด็นที่ ๗ ยุคหลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (Post 

Covid-19)

ประเด็นที่ ๗.๑ กำรแข่งขันทำงภูมิรัฐศำสตร์โดยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ 

(Geopolitics Competition)

 “การบริหารจัดการวัคซีน (ตั้งแต่การจัดหา กระจาย และฉีดให้กับ

ประชาชน) ให้มปีระสทิธภิาพยิง่ด�าเนนิได้ดแีละรวดเรว็มากเพยีงใด กจ็ะเป็นแต้มต่อ
๑๔๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.(๒๕๖๔).สรุปผลการประชุมวิชาการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๖๔ 
“Thailand Strategic Outlook 2021 - 2023”
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ในกระบวนการฟ้ืนฟปูระเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ ซึง่ความสามารถของประเทศ
ในการบรหิารจดัการวคัซนีก็จะทวคีวามส�าคญัมากขึน้ เพ่ือมุง่สู่ความมัน่คงด้านวคัซีน
ในภาวะฉุกเฉิน”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scaning)
 ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควดิ-๑๙ ท่ีหลายประเทศก�าลังเผชญิ
อย่างสาหัส ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตจ�านวนมาก ซ่ึงกระทบต่อความมั่นคง 
ทั้งเศรษฐกิจและสังคมในทุกประเทศ นานาประเทศต่างตั้งความหวังกับวัคซีนที่จะ
มาช่วยในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต
ได้อย่างปกติโดยเร็ว ความเคลื่อนไหวในระดับโลกครั้งนี้ แสดงสัญญาณส�าคัญหลาย
ประการให้เห็นว่า ประเทศต่าง ๆ จ�าเป็นต้องมีความร่วมมือและสามัคคีกัน เช่น  
การพัฒนาวัคซีนหรือการควบคุมการระบาด เป็นต้น ท่ีจะน�าไปสู่ความเคล่ือนไหว
ส�าคัญในระดบัโลกทีจ่ะแสดงความร่วมมอืและมุง่มัน่ท่ีจะท�าให้ประชาคมโลกมโีอกาส
ในการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกัน 
 แม้จะมีสัญญาณของความพยายามในความร่วมมือ แต่ขณะเดียวกันก็เห็น
ความเคลื่อนไหว ซึ่งสัญญาณที่วัคซีนกลำยเป็นเครื่องมือที่น�ำมำใช้ในกำรแข่งขัน
ในกำรเมืองระหว่ำงประเทศ โดยน�าแนวคิดชาตินิยมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และจัดหาวคัซนีโควดิให้แก่ประชาชนในประเทศตน ดังจะเหน็จากความพยายามใน 
การจองซื้อวัคซีนของอเมริกาและยุโรป เป็นต้น เกิดเป็น “ลัทธิชาตินิยมด้าน
วคัซนี๑๔๔” กับการแข่งขนัเพือ่เข้าถงึและใช้วคัซนีก่อนประเทศอ่ืน ซ่ึงประเทศทีร่�า่รวย
จะสามารถผลิตและครอบครองวัคซีน และเกิดความพยายามในการเข้าถึงและ
ควบคุมทรัพยากรท่ีจะใช้รับมือกับโควิด-๑๙ ดังเช่น เหตุการณ์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ มี 
ค�าสัง่ห้ามบรษัิท 3M ไม่ให้ส่งออกหน้ากาก N95 ให้กบัลกูค้าในแคนาดาและเมก็ซโิก 

ที่ผ่านมา๑๔๕ เป็นต้น
๑๔๔ VOA.(2020).’ลัทธิชาตินิยมด้านวัคซีน’ กับการแข่งขันเพื่อเข้าถึงและใช้วัคซีนก่อนประเทศอื่น.๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔. https://www.voathai.com/a/vaccine-nationalism-ct/5491191.html
๑๔๕ ส�านักข่าวอินโฟเควสท์ (๒๕๖๓). ‘ทรัมป์’ สั่ง 3M ห้ามส่งออกหน้ากาก N95 หวั่นขาดแคลน. ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔. https://www.infoquest.co.th/2020/11513
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 เมือ่ประเทศมหาอ�านาจประสบความส�าเร็จในการผลิตวคัซีนโควดิ-๑๙ กไ็ด้

น�าไปสู่การเกิด “การฑูตวัคซีน๑๔๖” ที่เป็นเสมือนการใช้เครื่องมือ Soft Power  

ในการช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ท่ีจะเป็นการส่งสัญญาณความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศได้ดีวิธีหนึ่ง ดังเช่น จีนใช้วัคซีนเป็นเคร่ืองมือเพ่ิม Soft Power ด้วยการ 

ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ด้วยเหตุจาก 

ทีถ่กูกล่าวหาว่าเป็นประเทศท่ีเป็นต้นเหตขุองการแพร่เชือ้ แม้จะเกดิข้อกงัขาในเรือ่ง

ประสทิธิภาพของวคัซนีซโินแวค และการแข่งขนัการทตูวคัซนีของมหาอ�านาจต่าง ๆ  

นั้นจะท�าให้จีนสูญเสียความได้เปรียบหรือไม่ ซึ่งจีนด�าเนินกลยุทธ์การทูตวัคซีนใน

ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมภายใต้สถานการณ์ทีบ่รรดาชาตมิหาอ�านาจเกดิการแพร่ระบาด

รุนแรง และมีผู้ติดเชื้อจ�านวนมากเกินกว่าจะรับมือ จนน�าไปสู่การกักตุนวัคซีนเพื่อ

ฉีดให้ประชาชนในประเทศก่อน จีนจึงได้เข้ามาปิดช่องว่างด้วยการบริจาคและขาย

วัคซนีให้กลุ่มประเทศก�าลงัพฒันาให้ได้มโีอกาสเข้าถงึวคัซนี จนีมคีวามได้เปรยีบ คอื 

สามารถควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้รวดเร็วและมีศักยภาพการผลิต

วคัซนีสงู จงึได้เปรยีบเหนอืประเทศมหาอ�านาจตะวนัตกทีก่กัตุนวคัซีนเพ่ือประชากร

ของตน ท�าให้เกิดความล่าช้าในการกระจายวัคซีนไปยังประเทศก�าลังพัฒนาและ

ประเทศยากจน โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย ลาตินอเมริกา ยุโรปตะวันออกและ

แอฟริกา ซึ่งเป็นประเทศภายใต้โครงการ “เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ ๒๑  

(Belt and Road Initiative หรือ BRI)” ที่จีนได้เข้าไปและมีแผนจะสร้างโครงสร้าง

พื้นฐานให้ ดังนั้น การทูตวัคซีนนี้จึงอาจช่วยเพิ่มข้อต่อรองให้จีนเจรจาเงื่อนไข 

ต่าง ๆ ได้สะดวกย่ิงข้ึน และสานสัมพันธ์เพื่อขยายอิทธิพลเข้าไปในภูมิภาคแทนที่

กลุ่มชาติตะวันตกได้อีกด้วย

๑๔๖ สวรินทร์ เพชรพิสิฐพงศ์.การทูตวัคซีนของจีนและชาติมหาอ�านาจ.๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔. http://
www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id= 
191:test-8&catid=14&Itemid=142
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 ในขณะที่บทบาทการทูตวัคซีนของชาติมหาอ�านาจอื่น ๆ เช่น สหรัฐฯ เมื่อ

สามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศได้แล้ว สหรัฐฯ ได้แสดงบทบาทในเวที

ระหว่างประเทศและประกาศจะแจกจ่ายวัคซีนทันทีผ่านการเจรจาทวิภาคี และ

โครงการ COVAX แม้ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศยากจนหลาย ๆ ประเทศ 

จะได้รับวัคซีนจากจีนและผู้ผลิตประเทศอื่น ๆ แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจ�านวน

ประชากรและยงัคงรอวคัซีนทีค่าดว่ามปีระสทิธภิาพสงูกว่าจากสหรัฐฯ การทตูวคัซนี

ของสหรฐัฯ ก�าลงัจะชงิความได้เปรยีบเหนอืชาตอิืน่ เพราะนอกจากจะกระจายวคัซนี

ได้ตามเป้าหมายแล้ว สหรัฐฯ ได้ชูจุดเด่นสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนนั้นปลอดภัยและ 

มคีณุภาพ โดยไม่มเีงือ่นไขใดแอบแฝง ถงึแม้ว่าเป้าหมายจริง ๆ  นัน้ คอื ความต้องการ

ในการถ่วงดุลกับจีนในทุกภูมิภาคก็ตาม ซึ่งเห็นได้จากการประชุมร่วมกับกลุ่ม

ประเทศผู้น�าอุตสาหกรรม ๗ ชาติ (G7) และกลุ่ม QUAD (สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 

อินเดีย) ซึ่งมีความพยายามสกัดกั้นจีนในทุกด้านก็ตาม

 ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ชี้ว่าการแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีน-สหรัฐฯ ผ่านการทูต

วัคซีนนั้น ส�าคัญเพียงชั่วคราว โดยเว็บไซต์ นสพ.VnExpress International๑๔๗ 

รายงานอ้างความเห็นของนักวิเคราะห์เวียดนามและต่างชาติชี้ว่าการบริจาควัคซีน

โควดิ-๑๙ ของสหรฐัฯ และจนีสามารถสร้างอทิธิพลให้แก่ประเทศผูร้บับรจิาค แต่คง

มีระยะเวลาเพียงไม่นาน หลังจากการแพร่ระบาดเชื้อดังกล่าวสิ้นสุดลง เนื่องจากคง

ไม่มีประเทศใดรับวัคซีนจากประเทศเดียว และการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ  

เพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติโดยจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบกัน 

พร้อมกับยกตัวอย่างกรณีประเทศในเอเชียที่ได้รับผลประโยชน์จากการทูตวัคซีนใน

แง่สุขภาพ แต่ควรต้องระวัง หากการทูตวัคซีนท�าให้ประเทศในอาเซียนเกิด 

ความแตกแยก ซึง่จะไม่เป็นผลดีต่อการรบัมอืปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ  ในภมิูภาคทีก่�าลงั

เผชิญอยู่

๑๔๗ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ.(๒๕๖๔).สถานการณ์ที่น่าสนใจ.๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔. http://www.
aseanthai.net/ewt_news.php?nid=11817&filename=aseanknowledg
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 ส�าหรบัอนิเดยีมกีารแจกจ่ายวัคซนี Covishield ผ่านแผนการทตูวคัซีนไมตรี 

(Vaccine Maitri) ที่อินเดียได้รับสิทธิถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อผลิตและจัดจ�าหน่าย

ได้เองจากบริษัทอ็อกฟอร์ด แอสตร้า เซเนก้า (Oxford-Astrazeneca)๑๔๘  

กลุ่มประเทศที่ได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียในเอเชียใต้ ซึ่งก็

เป็นภมูภิาคทีจ่นีต้องการแผ่อิทธิพลเช่นกนั ซึง่จนีและอนิเดยีน้ัน ยงัคงมคีวามขัดแย้ง

ในเรือ่งพรมแดน ท�าให้การใช้วคัซนีเป็นเครือ่งมอืสานสมัพนัธ์ เพือ่แผ่อทิธพิลระหว่าง

อินเดียและจีนในภูมิภาคเอเชียใต้ แม้แผนการทูตวัคซีนของอินเดียจะต้องระงับไป

ชั่วคราว เพราะการระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้นในอินเดีย แต่การทูตวัคซีนของอินเดีย

ก็อาจจะกลับมาอีกในภายหลัง เพราะอินเดียมีข้อได้เปรียบจากการมีอุตสาหกรรม

ยาขนาดใหญ่ และใช้ประโยชน์จากการเป็นประเทศที่ก�าลังผงาดขึ้นมา มีอ�านาจใน

ภูมิภาคแข่งกับจีน เพราะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ด้วย ซ่ึงถ้าหากอินเดีย

สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดในประเทศได้และกลับเข้าสู่เกมการทูตวัคซีน 

อินเดียอาจกลับมาชิงความได้เปรียบในภูมิภาคอีกครั้งก็อาจเป็นได้

 ในขณะท่ีญีปุ่่น แม้ไม่ได้เป็นผูพ้ฒันาหรือผลติวคัซีนเอง แต่ญีปุ่่นกไ็ด้เริม่เกม

การทูตวัคซีนด้วยการประกาศบริจาควัคซีนให้ไต้หวันและเวียดนาม ซ่ึงทั้งสอง

ประเทศต่างก็เป็นประเทศทีม่ข้ีอขดัแย้งกบัจนีอยูแ่ล้ว ยิง่ไปกว่านัน้ เวยีดนามยงัเป็น

ประเทศเดียวในอาเซียนที่ปฏิเสธการรับวัคซีนจากจีนโดยอ้างถึงความไม่โปร่งใส 

ในขัน้ตอนการทดสอบวัคซีน ก่อนจะยอมรบัในภายหลงัเพราะการระบาดในประเทศ

ที่รุนแรงขึ้น ส่วนไต้หวันนั้นปฏิเสธวัคซีนจากจีน๑๔๙ ซึ่งอาจน�าไปสู่วัคซีนพิพาท

 ซึ่งล่าสุด ญี่ปุ ่นได้บริจาควัคซีนให้ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ

มาเลเซยี๑๕๐ประเทศละ ๑ ล้านโดส เตรยีมจะมอบให้กมัพชูาและเวยีดนามอกี ๑ ล้านโดส 

๑๔๘ ไอลดา พศิสุวรรณ.(๒๕๖๔).“วคัซนีไมตร ีเครือ่งมอืซอฟต์พาเวอร์แบบอนิเดยี,” ๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๔, 
https://workpointtoday.com/vaccinemaitr-softpower/
๑๔๙ CNN.(2564). Taiwan blames China for slowing down its access to Covid-19 vaccines.
https://edition.cnn.com/2021/05/21/asia/taiwan-covid-vaccine-intl-hnk/index.html
๑๕๐ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ.(๒๕๖๔).สถานการณ์ที่น่าสนใจ.๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔. http://www.
aseanthai.net/ewt_news.php?nid=11817&filename=aseanknowledg
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นอกเหนือจากที่เคยจัดส่งให้เวียดนามแล้ว ๒ ล้านโดส ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนเป็น

ฐานการผลติส�าคญัของอตุสาหกรรมญีปุ่น่ทีส่�าคญั ท้ังญีปุ่น่และสหรัฐฯ มคีวามกงัวล

ใจในเรือ่งการขยายอทิธพิลของจีนในภมูภิาคนี ้และเกรงว่าจีนจะใช้การทตูวคัซีนมา

บั่นทอนความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน เพ่ือการแสวงหาพันธมิตรสนับสนุนต่อ

ประเด็นขัดแย้งท้ังในพื้นที่แม่น�า้โขงและทะเลจีนใต้ที่เป็นประเด็นอ่อนไหวส�าหรับ

ญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

 รัสเซียแสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์อันก้าวหน้าผ่านการวิจัยวัคซีน  

“สปตุนกิ ว”ี (Sputnik V) ทีใ่ช้เวลาคดิค้นและผลติออกมาได้ในเวลาอนัสัน้ กลุม่ประเทศ

ที่รัสเซียเข้าไปเจรจาเกี่ยวกับวัคซีน๑๕๑ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประเทศในยุโรปตะวัน

ออก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่รัสเซียพยายามจะแผ่อิทธิพลเข้าไปอีกครั้ง และประเทศแถบ

ตะวนัออกกลาง ซึง่เป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัของประเทศคูแ่ข่งอย่างสหรัฐฯ ท่ีรัสเซีย

พยายามขยายอทิธพิลในภมูภิาค ความท้าทายของการด�าเนนินโยบายการทตูวคัซนี

ส�าหรับรัสเซีย คือ รัสเซียไม่มีศักยภาพมากพอท่ีจะผลิตวัคซีนในประเทศให้ได้ใน

ปริมาณมากและการจัดส่งที่ล่าช้าในหลายประเทศ และยังไม่ได้รับการรับรองให้ใช้

เป็นวคัซนีฉกุเฉนิจากองค์การอนามยัโลก (WHO)๑๕๒ ซึง่เป็นตวัแปรส�าคัญหากรสัเซยี

ต้องการใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือทางการทูตแข่งกับชาติอื่น ซ่ึงรัสเซียในขณะนี้ก�าลัง

ร่วมมือกับจีน อินเดียและเกาหลีใต้ เพื่อเพิ่มขีดก�าลังการผลิต อีกทั้งก�าลังพัฒนา

วัคซีนเพิ่มเติมอีก ๒ ชนิด ซึ่งหากรัสเซียไม่ได้รับการรับรองและเพิ่มก�าลังการผลิต 

ให้ได้ตามเป้าหมาย สปุตนิก วี อาจกลายเป็นเพียงแค่วัคซีนตัวหนึ่งที่ถูกเร่งพัฒนา 

ให้ส�าเร็จก่อนชาติอื่น แต่กลับไม่สามารถใช้ได้จริง

๑๕๑ NATURE.( 2021). Mounting evidence suggests Sputnik COVID vaccine is safe and 
effective. https://www.nature.com/articles/d41586-021-01813-2
๑๕๒ Reuters,(2564). “WHO cites concerns about Russian Sputnik V plant, which says 
issues resolved,”.https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/who-
review-finds-issues-with-one-russian-sputnik-v-manufacturing-plant-2021-06-23/
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 นอกจากนัน้ เวยีดนามบรรลขุ้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยวีคัซีน COVID-19 

กับสหรัฐฯ๑๕๓ โดยอ้างค�ากล่าวของนายงเหวียน ทัญ ล็อง รมว.สธ.เวียดนาม  

ในระหว่างการประชุมสภาแห่งชาติสมัยแรกว่า เวียดนามได้บรรลุข้อตกลงดังกล่าว

และจะเริ่มการผลิตวัคซีนได้ในช่วงระหว่าง ม.ค.-มิ.ย.๖๕ โดยโรงงานที่มีก�าลัง 

การผลติวคัซนีได้ ๒๐๐ ล้านโดส อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี ้เวยีดนามยงับรรลุ

ข้อตกลงถ่ายทอดเทคโนโลยีวัคซีน COVID-19 กับรัสเซียและญี่ปุ่น และคาดว่า  

การถ่ายทอดเทคโนโลยวีคัซนีจากรสัเซยีจะเสรจ็สิน้ภายในปลายปี ๒๕๖๔ หลงัจากบรษิทั 

Vabiotech ในกรุงฮานอย ได้ทดลองผลิตวัคซีน Sputnik V ของรัสเซียได้เป็น 

ชดุแรก ซึง่รอการประเมนิคณุภาพจากรัสเซยี ก่อนเร่ิมการผลิตจ�านวนมากในอนาคต

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)

 กำรแข่งขนัเร่ืองประสทิธภิำพของวคัซนีและปริมำณกำรผลติทีม่ำกเพียงพอ 

จะเป็นตัวบ่งชี้ส�าคัญในสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ท่ีหลายประเทศ 

ก�าลังเผชิญอย่างสาหัส แม้ว่าการผลิตวัคซีนนั้น ในขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ท่ัวโลก

ต่างก�าลังเร่งพัฒนาวัคซีนเพ่ือออกมาต้านไวรัสโควิด-๑๙ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้น

เพียง๑๒-๑๘ เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของการผลิตวัคซีน

เท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว๑๕๔ และเป็นเรื่องยากที่จะท�าให้ระยะเวลาเร็วขึ้น เพราะตาม

กระบวนการในการออกแบบ พฒันา ทดลอง จนน�าวคัซีนทีผ่่านมา ต้องใช้ระยะเวลา

ถึงกว่า ๑๐ ปี เพื่อการได้มาในวัคซีนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถท�า 

การตลาดได้อย่างคุ้มทุน ซึ่งถ้าจะวิเคราะห์โดยใช้หลักการของทฤษฎีเกม (Game 

Theory) ของทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายนั้น ในการที่ใครจะชนะน้ันจะขึ้นอยู่กับ

ยุทธศาสตร์การให้การสนับสนุน (Strategic Game) ที่ว่ารัฐบาลใดจะยินดีให้ 

๑๕๓ ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ.(๒๕๖๔).สถานการณ์ที่น่าสนใจ.๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔. http://www.
aseanthai.net/ewt_news.php?nid=11817&filename=aseanknowledg
๑๕๔ Post Today.(๒๕๖๓).เศรษฐศาสตร์ว่าด้วย “การผลิตวัคซีนต้านโควิด-19.๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔.
https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/623188
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การอุดหนุน (Subsidize) บริษัทยาของตนมากกว่ากัน และบริษัทไหนจะมี 

ความพร้อมด้านทรัพยากรและจะมีความเก่งกาจ (Resource and Capabilities) 

มากกว่ากัน เพราะหากถ้าฝ่ายไหนชนะ ก็จะสามรถแสดงถึงการเป็นผู้น�าของ

อุตสาหกรรมนี้ในระดับโลกนั่นเอง  

๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 ใน ๓ ปีข้ำงหน้ำนำนำประเทศต่ำงเร่งคิดค้นและผลิตวัคซีนโควิด-๑๙ 

ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่น้นประสิทธภิำพยิง่ข้ึน น�ำไปสูก่ำรแข่งขันวคัซนี

ทำงกำรเมืองมำกขึ้น เพื่อให้ได้ปริมาณที่มาเพียงพอต่อประชากรโลก แต่อย่างไร

กต็าม ประเดน็ทีน่่ากงัวล คอื การกลายพนัธุข์องไวรัส ซ่ึงไวรัสทกุชนดิสามารถกลาย

พันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ และเชื้อ Sars-CoV-2 ที่ก่อโรคโควิด-๑๙๑๕๕ เช่นกันก็ไม่มี

ข้อยกเว้น โดยนับแต่เช้ือถูกตรวจพบช่วงปลายปี ค.ศ.๒๐๑๙ ก็พบการกลายพันธุ์

เกิดขึ้นหลายพันครั้ง ซึ่งเราเรียกเชื้อไวรัสที่เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรมนี้ว่า 

“เชื้อกลายพันธุ์” แม้องค์การอนามัยโลก (WHO)๑๕๖ ระบุว่า การเปลี่ยนแปลง 

ส่วนใหญ่ส่งผลเพียงเล็กน้อยต่อคุณสมบัติของเชื้อไวรัส และมักค่อย ๆ หายไปตาม

กาลเวลา ซึ่งเช้ือ Sars-Cov-2 ได้กลายพันธุ์ท่ีมีกังวลมากที่สุดในปัจจุบันมีอยู ่ 

๔ สายพนัธุ ์ได้แก่ อลัฟา (Alpha) ตรวจพบครัง้แรกในสหราชอาณาจักร เบตา (Beta) 

ตรวจพบครัง้แรกในแอฟรกิาใต้ แกมมา (Gamma) ตรวจพบคร้ังแรกในบราซิล และ

เดลตา (Delta) ตรวจพบครั้งแรกในอินเดีย ซึ่ง WHO จัดให้อยู่ในกลุ่ม “เชื้อกลาย

พนัธุท์ีน่่ากงัวล” เพราะมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นภัยคกุคามด้านสาธารณสขุ เช่น สามารถ

ท�าให้เช้ือโรคโควดิตดิต่อกันได้ง่ายข้ึน ท�าให้เกดิอาการเจบ็ป่วยรุนแรง หรอืท�าให้เชือ้

ต้านทานวัคซีนได้

๑๕๕ อมร ลีลารศัม.ี(๒๕๖๓).เรือ่งน่ารู้เกีย่วกบั COVID-19 จากโรคติดเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2.๑๘ สงิหาคม 
๒๕๖๔.https://tmc.or.th/pdf/Covid-19-MD-AmornUpdate.pdf
๑๕๖ BBC.(๒๕๖๔).โควิด-19 : เชื้อกลายพันธุ์ชนิดใดที่น่าวิตก แล้ววัคซีนชนิดไหนจะพิชิตพวกมันได้.๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔.https://www.bbc.com/thai/international-57692589
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 นอกจากนั้น ในอนาคตอาจจะสามารถผลิตยาหรือวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อให้

สามารถหายขาดจากการตดิเชือ้โดยถาวรท่ีสามารถสกดัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั

โควดิ-๑๙ นีไ้ด้โดยสมบูรณ์ ดงันัน้ การแข่งขนัในการผลติวคัซนียงัคงอยู ่ซ่ึงมุง่พัฒนา

เพื่อให้สามารถต้านทานสายพันธุ ์ใหม่ ๆ ได้ในอนาคต เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกม ี

ภูมิต้านทานต่อโรคโควิด-๑๙ และสามารถควบคุมโรคนี้ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้

ในอนาคต น�าไปสูค่วามมัน่คงด้านวคัซีนในภาวะฉกุเฉนิ และเป็นผลติภณัฑ์สาธารณะ

ของโลก (Global public goods)๑๕๗ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

และทันการณ์

๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 บทบาทการทูตวัคซีนของชาติมหาอ�านาจจะสามารถช่วยประเทศไทยใน

การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นการส่งสัญญาณ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทีอ่าศยัความร่วมมอืและสามคัคกีนัในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงจะ

น�าไปสู่ความมั่นคงด้านวัคซีน และน�าไปสู่ผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก (Global 

public goods) เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทันการณ์

 ในขณะที่ ไทยมีขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนอย่างจ�ากัด อาจเป็น

โอกาสของไทยทีจ่ะสามารถพฒันาขดีความสามารถในการผลิตวคัซีนได้เอง โดยผ่าน

การขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑๑๕๘ 

โดยสยามไบโอไซเอนซ์๑๕๙ อาจได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยแีม้จะเป็นข้ันพ้ืนฐาน แต่

ก็อาจสามารถต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านเวชภัณฑ์

สาธารณสุขของไทยขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
๑๕๗ แวดวงวัคซีน.(๒๕๖๓).จดหมายข่าว ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓.COVID-19 จากวิกฤติสู่เอกภาพความร่วม
มือด้านสุขภาพ.๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔.
๑๕๘ ราชกจิจานเุบกษา.(๒๕๖๑).พระราชบญัญตัคิวามมัน่คงด้านวคัซนีแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๖๑.๑๘ สงิหาคม 
๒๕๖๔.http://www.nvi.go.th/index.php/files/large/ad4b0a607855cf0
๑๕๙ ประชาชาติธุรกิจ.(๒๕๖๔).รู้จัก “สยามไบโอไซเอนซ์” ผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย.๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔.https://www.prachachat.net/general/news-598681
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 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 การทูตวัคซีนของชาติมหาอ�านาจ อาจท�าให้ไทยตกเป็นเคร่ืองมือทาง 

การทูตของชาติมหาอ�านาจ ยิ่งไปกว่านั้น ไทยต้องเผชิญกับการท�าลายความเชื่อมั่น 

ในวัคซีน อาทิ ข่าวปลอมและความด้อยค่าของวัคซีน เป็นต้น ท�าให้ประชาชนขาด

ความเชือ่มัน่ในการบรหิารจดัการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-๑๙ ในประเทศไทย

ประเด็นที่ ๗.๒ กำรด�ำเนินภำยใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

 “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ก�าลังเกิดขึ้น 

ทัว่โลกในขณะนี ้ และยงัไม่แน่นอนว่าจะจบลงเมือ่ใด ได้ส่งผลกระทบในทกุด้านทัว่โลก 

เกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตและด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการปิดประเทศ 

(Lockdown) หรอืมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) จนกลาย

มาเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ที่ไม่ปกติ”

๑) กำรส�ำรวจสภำวะแวดล้อม (Environment Scaning)

 นานาประเทศได้ออกมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

โควิด-๑๙ ก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการคิดใหม่ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม (Paradigm 

Shift)๑๖๐ ที่เร่ิมต้นตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับสังคม ระดับประเทศ อันส่งผล 

ให้ความมั่นคงของโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น มิติสังคม มิติ

เทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม รวมถึงมิติการเมืองและการทหาร 

 มิติสังคม สถานการณ์การแพร่ระบาดแต่ละประเทศได้ออกมาตรการ 

ด้านสาธารณสขุเพ่ือควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ โดยเฉพาะการล็อกดาวน์

ซึ่งเป็นมาตรการท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนอย่างมาก 

สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ ได้เป็นตัวเร่งให้ประชาชน 

๑๖๐ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.(๒๕๖๓).เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ความมั่นคงใหม่ในยุค
หลังโควิด-๑๙.หน้า ๓
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ทกุคนต้องหลกีเลีย่งการมปีฏิสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัผูอ้ืน่ ภาครฐัและเอกชนออกนโยบาย

การท�างานจากที่บ้าน (Work From Home) ผู้คนจ�านวนมากต้องกักตัวท�างานอยู่

ที่บ้าน รวมไปถึงมาตรการใหม่ ๆ ที่กลายเป็นความจ�าเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต  

ไม่ว่าจะเป็น การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และ 

การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน เป็นต้น

 จากมาตรการด้านสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตส่งผลกระทบสู ่ 

การเปลีย่นแปลง ความคดิ การสือ่สารและพฤตกิรรมต่าง ๆ ในระยะยาวได้๑๖๑ อาทเิช่น 

๑) ความไว้วางใจที่ประชาชนทุกคนย่อมค�านึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น หน่วยงาน

ต่าง ๆ ต้องสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพื่อลดความกังวลในการด�าเนินชีวิตของ

ประชาชน ๒) ความเป็นส่วนตวั ทีป่ระชาชนทกุคนจะหวงสทิธิความเป็นส่วนตัวมาก

ขึ้น เนื่องจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ท�าให้การมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกัน

อาจจะลดน้อยลง ๓) โลกเสมือนจริง ที่เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวก 

รวมถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้ง การเรียนการสอน การส่ังอาหาร การท�าธุรกรรม

ทางการเงิน หรือการท�างานแบบ Work From Home ซึ่งประชาชนอาจจะผูกขาด

กับความเคยชินไปอย่างถาวร ๔) ความเหลื่อมล�้าที่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบใหม่

ส่งผลกระทบต่อบางกลุ่มอาชีพท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการการล็อกดาวน์ เช่น 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น จึงท�าให้เกิดวิกฤตทางการเงิน 

และเมือ่รปูแบบวถีิชวีติแบบใหม่ต้องอาศยัเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาท ความเหลือ่มล�า้ 

ในการเข้าถึงจึงเกิดขึ้น และน�าไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา เช่น อาชญากรรม  

การฆ่าตัวตาย ความรุนแรงในครอบครัว  เป็นต้น

 มิติเทคโนโลยี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็น 

การยกระดบัของววิฒันาการของเทคโนโลยใีห้เข้ามามบีทบาทมากข้ึน เนือ่งมาจากวถีิ 

ชีวิตแบบใหม่ New Normal น้ัน มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด�ารง

ชีวิตประจ�าวัน เช่น การท�างานท่ีบ้าน (Work From Home) การสั่งอาหารแบบ 

๑๖๑ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์.(๒๕๖๓).เอกสารศึกษาเฉพาะกรณ ี(Case Study) ความมัน่คงใหม่ในยุคหลงั
โควิด-๑๙.หน้า ๑๕
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Food Delivery การท�าธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ หรือการเรียนแบบ

ออนไลน์ เป็นต้น

 นอกจากนั้น ได้เกิดการแข่งขันในการผลิตอุปกรณ์และพัฒนา Platform 

มากขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ใช้ส�าหรับการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙๑๖๒ ตัวอย่างเช่น ที่ประเทศไต้หวันใช้ระบบ Big Data 

Analytics ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในเชิงรุกในลักษณะของ

การน�าข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนจากฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย การเดินทาง  

มาวเิคราะห์ถงึความเสีย่งในการตดิเชือ้ หรือระบบ Cell Broadcasting ของเกาหลใีต้ 

ซึ่งจะมีการด�าเนินการโดยภาครัฐจะอัพเดตข้อมูลของการระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด-๑๙ ล่าสุดให้กับประชาชนโดยจะระบุต�าแหน่งผู้ป่วยในแต่ละเมือง เพื่อหลีก

เลี่ยงหรือเฝ้าระวัง เป็นต้น  

 มิติเศรษฐกิจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผล 

กระทบต่อระบบเศรษฐกิจท�าให้เกิดการหยุดชะงัก เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง 

ต่อรายได้และระบบธุรกิจแบบ Face to Face ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม 

โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร รวมถงึมาตรการการปิดประเทศซ่ึงส่งผลกระทบต่อการน�าเข้า

และส่งออก สูญเสียรายได้ภายในประเทศอย่างมหาศาล ผู้ประกอบการรายย่อย

ขาดทุน น�าไปสู่ปัญหาการเลิกจ้างหรือลดเงินเดือน ประชาชนขาดก�าลังในการซื้อ 

ส่งผลกระทบตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับประเทศ และระดับโลก

 มิติสิ่งแวดล้อม สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผล

ต่อการเปลีย่นแปลงวถิชีวิีตผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ นอกจากลดการแพร่

กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ยังช่วยลดระดับก๊าซคาร์บอนที่ลดลง เช่น นิวยอร์ก

ลดลงถงึร้อยละ ๕๐ จนีลดลงถึงร้อยละ ๒๕ ซึง่สบืเนือ่งมากจากโรงงานหยกุการผลิต 

แต่การลดลงของจ�านวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ เป็นผลกระทบด้านบวกแต่เพียง

ในระยะสั้นเท่านั้น เมื่อโลกกลับคืนสู่สภาวะปกติการปล่อยคาร์บอน อาจจะกลับมา

๑๖๒ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์.(๒๕๖๓).เอกสารศึกษาเฉพาะกรณ ี(Case Study) ความมัน่คงใหม่ในยุคหลงั
โควิด-๑๙.หน้า ๑๗ 
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มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การลดลงของก๊าซคาร์บอนไม่ได้ช่วยให้

ปัญหาโลกให้ยุติลง เพราะไม่สามารถแทนที่การรับมือการเปล่ียนแปลงทางสภาพ 

ภูมิอากาศได้ ทั่วโลกจึงพยายามคิดวิธีการพัฒนาประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจ  

โดยการเปิดโอกาสในการใช้พลังงานทางเลือก เช่น โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้

ความส�าคญักบัการลงทนุเพือ่พลงังานสะอาด หรอืปรบัเงือ่นไขการให้ความช่วยเหลอื

แก่ธุรกิจต่าง ๆ เมื่อโลกกลับสู่ภาวะปกติ ท่ัวโลกจะต้องมีการเตรียมการรับมือกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของโลกในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม

 มิติกำรเมือง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จะเห็นได้

ว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี มีความส�าคัญน้อยลง แต่ส�าหรับ

กลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกลับเห็นความสัมพันธ์ดีขึ้น๑๖๓ เช่น สหภาพ

ยุโรปมีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเพื่อเศรษฐกิจ ซึ่งตรงกันข้ามกับกลุ่มประเทศที่มี

เศรษฐกิจขนาดใหญ่ (การประชุมเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินของกลุ่ม

ประเทศเศรษฐกจิก้าวหน้ากบัประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ (Group Of Twenty : G20) 

ถูกกีดกันจากความร่วมมือในภูมิภาคต่าง ๆ ถึงอย่างไรบทบาทของกลุ่ม G20 ยังมี

ความส�าคัญในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเงินกู้ให้ประเทศที่ยากจน และ 

การกระจายวคัซนีไปยงัประเทศอืน่ ในขณะเดยีวกนัองค์การการค้าโลก (WTO) กลายเป็น 

องค์กรที่มีความส�าคัญน้อยลง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาด้านการค้าระหว่างประเทศ 

 มิติกำรทหำร การปรับเปลี่ยนรูปแบบยุทธศาสตร์ทางการทหารให้เข้ากับ

มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมและการปิดเมืองของบางประเทศ ซึ่งท�าให้ 

ความร่วมมอืทางการทหารจะต้องเร่งปรบัตวั เช่น การยกเลกิการซ้อมรบร่วมของสหรฐัฯ 

กับประเทศพันธมิตรต่าง ๆ ในขณะที่ จีนได้ฟื้นฟูกองก�าลังโดยปรับเปลี่ยนบทบาท

ของกองทัพจีนในการเข้าร่วมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา

สาธารณภัยกับกองก�าลังนานาชาติ๑๖๔ และอาศัยจังหวะท่ีสหรัฐฯ ก�าลังรับมือกับ
๑๖๓ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์.(๒๕๖๓).เอกสารศึกษาเฉพาะกรณ ี(Case Study) ความมัน่คงใหม่ในยุคหลงั
โควิด-๑๙.หน้า ๒๑ 
๑๖๔ พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล. (๒๕๖๓). บทบาทของกองทัพจีนในการส่งมอบสิ่งของและจัดส่งทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือทหารในหลายประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19. ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔.http://www.vijaichina.com/articles/1774
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ ขยายอทิธพิลออกไปครอบคลมุ
มหาสมทุรอนิเดยี  โดยมุง่พฒันาด้านการทหารและความมัน่คงร่วมกบัเมยีนมา ไทย 
สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี ปากสีถาน ศรลีงักา รวมถงึประเทศอืน่ ๆ  ในแอฟริกาและเอเชยี
กลาง ในฐานะที่จีนเป็นที่ตั้งของฐานโลจิสติกส์ด้านการทหาร๑๖๕

๒) ตัวบ่งชี้/ปัจจัยส�ำคัญ (Indicators/ Triggers)
 กำรยกระดบัของววิฒันำกำรของเทคโนโลยไีด้เข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัยิง่
ในวิถชีวิีตแบบใหม่ New Normal ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัในการผลติอปุกรณ์และ
พัฒนาแพลตฟอร์มมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นเทคโนโลยีในการใช้การรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล ซึ่งจะเปลี่ยน
รปูแบบการใช้ชวีติแบบเดมิไปอย่างสิน้เชงิ ซึง่การพฒันาแพลตฟอร์มนีจ้ะช่วยส่งเสรมิ
ทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต
 การน�าหุ ่นยนต์ ยานพาหนะไร้คนขับ หรือแม้แต่โดรนมาให้บริการ  
การบริการออนไลน์ใหม่ ๆ ที่จากเดิมเป็นการท�าออฟไลน์ เช่น การศึกษา สุขภาพ 
การแพทย์ การประยุกต์ใช้ Smart Device Event ต่าง ๆ ที่ผันตัวมาจัดบนโลก
ออนไลน์ และ IoT การสร้างประสบการณ์เสมือนจริงด้วย VR (Virtual Realtiy) 
และ AR (Augmented Reality) ตลอดจนการลงทนุในดจิิทลัเทคโนโลยใีหม่ ๆ อาทิ 
AI, Blockchain, 3D Printing ฯลฯ มาใช้กับธุรกิจการอย่างแพร่หลายในทุก
อุตสาหกรรม 
 รวมไปถึงการเตบิโตของระบบเศรษฐกิจแบบเสร ี(Gig Economy) ทีผู้่ท�างาน
ท�างานในโปรเจกต์ระยะสั้น แบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เช่น ธุรกิจแบบ 
Grab, Airbnb, Fiverr (เว็บไซต์แพลทฟอร์มบริการจ้างงานฟรีแลนซ์ออนไลน์)  
ผู้ท�างานอิสระ (ผู้รับจ้าง) ผู้ใช้บริการ (ผู้ว่าจ้าง) และบริษัทซึ่งท�าหน้าที่เป็นตลาดที่
เชือ่มต่อผูท้�างานระยะสัน้ (Gig Worker) กับผู้ใช้บริการโดยตรง ซ่ึงแน่นอนว่ารูปแบบ

การท�างานของคนท�างานและรูปแบบการจ้างงานขององค์กรต่าง ๆ ก็จะเปลี่ยนไป

๑๖๕ Sondhi Talk. (๒๕๖๓).สหรัฐฯจับตา!พบจีนเล็งวางที่มั่นด้านการทหารในไทยและอีกหลายชาติ.
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔.https://sondhitalk.com/2020/09/03/8878
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๓) ภำพเหตุกำรณ์ในอนำคต (Picture in the Future)

 ในอนำคต ๓ ปี หลำยประเทศมกีำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัมำกมำย

ยิ่งขึ้น๑๖๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน ทั้งจาก Alibaba, Baidu, Tencent, Huawei, 

Ping An ฯลฯ ซึ่งเป็นท่ีคาดได้ว่า ภายหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควดิ-๑๙ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะเปลีย่นไป การด�าเนนิการของธรุกจิจะเปลีย่นไปเช่น

กัน ไม่ว่าจะเป็นการที่หลายธุรกิจจะหันมาท�า E-Commerce มากขึ้น ระบบนิเวศ

ของ E-commerce เติบโตอย่างมาก ทั้งธุรกิจ Logistics, Delivery, สังคมแบบ 

ไร้เงินสด และระบบการขายสินค้าแบบอัตโนมัติ สรุปได้ว่า จากสถานการณ์และ 

ผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้เทคโนโลยีมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ดังนี้  

(๑) แนวโน้มการปรับตัวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด เนื่องมาจากการปรับ

เปลีย่นรปูแบบการท�างานและการประชมุ และการสมัมนาต่าง ๆ  มาเป็นการท�างาน

จากที่บ้านและการประชุม สัมมนาในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น (๒) การปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจให้ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น (Digital Transformation) ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้หุ่นยนต์ในการผลิต การจัดเก็บและบริหารข้อมูลบน Cloud การใช้ AI 

ออกแบบและบริหารระบบ Supply Chain ของบริษัท เทคโนโลยี 5G หลังวิกฤต

เศรษฐกิจจะยิ่งท�าให้ธุรกิจให้ ความส�าคัญเรื่องลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และลด

หรือบริหารความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด และ (๓) ผู้บริโภคหันไปท�าธุรกรรมผ่านระบบ

ออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) เพือ่ควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ท�าให้มกีารใช้สกลุเงินดิจิทลั 

(Digital Currency) ในการท�าธุรกรรมแบบออนไลน์ผ่าน Digital Payment  

มากขึ้น 

๑๖๖ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.(๒๕๖๓).คณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓.การตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อม เพื่อมองแนวโน้มภาพอนาคตประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕.หน้า ๒๑
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๔) ผลกระทบต่อประเทศไทย

 ผลกระทบเชิงบวก (Opportunities)

 แพลตฟอร์มใหม่ ๆ  จะช่วยยกกระดบัระบบและกระบวนการให้บรกิารด้าน

การค้าแบบดัง้เดิมเป็นการค้าด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Trading) ลดความซ�า้ซ้อน 

ลดเวลา และลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ ยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการของ

การค้าระหว่างประเทศ ช่วยให้รฐัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มช่ีอง

ทางในการท�าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น และเพิ่มโอกาสการเข้าถึง 

แหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

 ผลกระทบเชิงลบ (Threats)

 ความท้าทายของการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ประสบความส�าเร็จและ

ประสิทธิผลของระบบนิเวศนั้น อาจขึ้นอยู่กับอัตราการยอมรับ (Adoption Rate) 

ของผู้ประกอบการน�าเข้าส่งออกด้วย เนื่องจากผู้ประกอบการอาจยังกังวลเร่ือง 

การเปิดเผยข้อมลูของตนในระบบ หรอืผูป้ระกอบการทีม่ทีกัษะความเข้าใจและการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับไม่สูง (Low Digital Literacy) โดยเฉพาะ SMEs อาจลังเล

ในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ นอกจากนั้น  ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้า

หรือบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บรายได้ภาษี

จากธุรกิจ E-Commerce
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ส่วนที่ ๔ 
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ





ส่วนที่ ๔

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ บทสรุป

 จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (Environmental 

Scanning) ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงท้ังทางตรงและ 

ทางอ้อมในห้วง ๑๐ เดอืน ระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถงึ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถรวบรวมประเด็นส�าคัญ 

๑๖ ประเด็น ตามแผนภาพที่ ๕ 

                                    

แผนภาพที่ ๕ ประเด็นส�าคัญย่อย ๑๖ ประเด็น

 เมื่อน�าประเด็นส�าคัญมาพิจารณาตามพลังอ�านาจของชาติ (national 

power) ในทุกมิติตามหลัก STEEP-M ได้แก่ มิติสังคม มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ 

มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง และมิติการทหาร สามารถแบ่งได้ตามแผนภาพที่ ๖
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แผนภาพที่ ๖ ประเด็นส�าคัญพิจารณาตามพลังอ�านาจของชาติ 

(national power) ในทุกมิติ

 

 มติกิำรเมอืงภำยในประเทศ ในเรือ่งควำมขัดแย้งทำงกำรเมอืงในประเทศ 

และกำรบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรกำรสื่อสำรทำงกำรเมืองนั้น เป็นประเด็นส�าคัญ 

ที่มีความเร่งด่วนอันดับแรกที่เป็นความท้าทายต่อไทยมากที่สุด ดังจะเห็นได้ 

จาก สถานการณ์การชมุนมุประท้วงทีเ่กดิขึน้มคีวามถ่ีอย่างต่อเนือ่งและมคีวามรนุแรง 

จากการเรียกร้องประชาธิปไตยและเรื่องการบริหารจัดการโควิด-๑๙ ท่ีได้กลายมา

เป็นประเด็นทางการเมืองท่ีน่าจับตามองอย่างยิ่ง ประกอบกับบริบทของสังคมใน

ปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร

ที่มีความรวดเร็วอย่างมาก อันจะน�าไปสู่ภาพเหตุการณ์ในอนาคต ท่ีจะเห็นได้ว่า  

“ในอนาคตยังคงเกดิความขัดแย้งทางความคดิทีอ่าจน�าไปสูก่ารเกดิความรนุแรง

ยิ่งขึ้น”

 นอกจากนั้น มิติกำรเมืองระหว่ำงประเทศ จากประเด็นกำรแข่งขันของ

ชำติมหำอ�ำนำจ ในประเด็นภูมิยุทธศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐศาสตร์  
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ยงัเป็นประเดน็ทีม่คีวามท้าทายอย่างยิง่ต่อประเทศไทย เนือ่งจากการส�ารวจสภาวะ
แวดล้อมและตวับ่งชีต่้าง ๆ  น�าไปสูภ่าพเหตกุารณ์ในอนาคตท่ีเหน็ได้ว่า “การแข่งขัน
ทางยุทธศาสตร์เพ่ือปิดล้อมจีนที่ทวีความรุนแรงชัดเจนตึงเครียดมากขึ้น และ 
การแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงด�าเนินต่อไป ในขณะที่การแข่งขันทาง 
ภูมิเศรษฐศาสตร์ยังคงยืดเยื้อและต่อเนื่องต่อไป”
 มิติสังคม ในประเด็นสังคมผู้สูงวัยและประเด็นช่องว่ำงระหว่ำงช่วงวัย 
เป็นประเด็นส�าคัญที่มีความเร่งด่วนอันดับสองท่ีเป็นความท้าทายของไทยมากท่ีสุด 
เนือ่งจากประเดน็ประชากรเป็นปัจจยัส�าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรไทยที่เป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จะกลายเป็นความท้าทายต่อครอบครัว สังคมและประเทศ
ในภาพรวมของไทยอย่างยิ่ง อันจะส่งผลต่อการก�าหนดแผน นโยบาย และ
ยทุธศาสตร์ของชาต ิท่ีจ�าเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าเพือ่การรบัมอือย่างมีประสทิธภิาพ
ในอนาคต
 มิติส่ิงแวดล้อม ในประเด็นผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ 
ภมูอิำกำศ (Climate Change) เป็นประเดน็ส�าคญัท่ีมคีวามเร่งด่วนอนัดับสามท่ีเป็น
ความท้าทายต่อไทย ด้วยสภาพภูมิอากาศปั่นป่วน เกิดเหตุการณ์ที่แสดงถึงสภาพ 
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมต่อประเทศไทยที่มีความถี่และความรุนแรงยิ่งขึ้น ที่น�าไปสู่
ภาพอนาคตที่มองว่า “ใน ๓ ปีข้างหน้าทั่วโลกจะต่ืนตัวและตระหนักถึงปัญหา 
สิ่งแวดล้อมของประชาคมโลกยิ่งขึ้น” 
 มิติทำงกำรทหำร ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงในกิจการทหาร ในเรื่อง 
สงครำมในอนำคต และระบบอำวธุท�ำลำยล้ำงอตัโนมติั โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
เป็นประเดน็ส�าคญัทีม่คีวามเร่งด่วนอนัดบัสีท่ี่เป็นความท้าทายของไทยอย่างยิง่ทีจ่ะ
น�าไปสู่ภาพเหตุการณ์ในอนาคต ที่มองว่า “ในกิจการทหารภายใน ๓ ปีข้างหน้าที่
จะเกดิการแข่งขนัระหว่างประเทศมหาอ�านาจอย่างจริงจงั โดยการใช้ AI และรูป
แบบของการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) รุนแรงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
และปฎิบัติการภาคอวกาศ (Space Operation) จะเกิดผลกระทบอย่างสูง”  

อันจะต้องวางแผนรับมือต่อภัยคุกคามในอนาคต
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 มิติเศรษฐกิจ ในเรื่องเทคโนโลยีสร ้างความพลิกผัน (Disruptive 

Technology) ประเด็นปัญญำประดิษฐ์ครอบง�ำโลก เป็นประเด็นส�าคัญท่ีมี 

ความเร่งด่วนอนัดบัห้าทีเ่ป็นความท้าทายของไทยอย่างยิง่ ทีจ่ะน�าไปสู่ภาพเหตุการณ์ 

ในอนาคต ทีจ่ะเหน็ได้ว่า “ในอนาคตอกี ๓ ปี AI จะเข้ามาท�างานแทนมนษุย์ในสาขา

ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้อ” ดังนั้น สิ่งส�าคัญจึงควรสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือ

เพื่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  มิติเทคโนโลยี จะเป็นโอกาสของไทยในการเสริมสร้างและยกระดับ 

การพฒันาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นควอนตมัเทคโนโลยทีีม่แีนวโน้มจากการมองภาพอนาคต

ได้ว่า “การประยุกต์ใช๎ควอนตัมเทคโนโลยีในอนาคตอีก ๓ ปีข้างหน้าจะเป็นส่วน

ส�าคญัในการแข่งขนัของชาตมิหาอ�านาจทีจ่ะรนุแรงยิง่ขึน้” ทีจ่ะเป็นโอกาสของไทย

ในโลกธรุกิจในอนาคตทีถ่กูปฏวิตัด้ิวยเทคโนโลยทีีเ่ข้ามาขบัเคลือ่นโลก ภมูภิาค และ

ประเทศในอนาคต 

 

๔.๒ ข้อเสนอแนะ

 ๔.๒.๑ มิติกำรเมืองภำยในประเทศ รัฐบำลควรสร้ำงแนวทำงและ

มำตรกำรที่ชัดเจน เพื่อรองรับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี โดยเฉพาะชุดทักษะและ

ความรูท้ัง้ในเชงิเทคโนโลยแีละการคดิขัน้สงู หรือทีเ่รียกว่า “ความรู้ดิจิทลั” (Digital 

Literacy) อย่างไรก็ตาม ความท้าทายจะเกิดขึ้นจากคนบางกลุ่มก็ไม่สามารถเข้าถึง

ความรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง เนื่องจากความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงกลาย

เป็น “ช่องว่างดิจิทัล (digital divide)” ที่ภาครัฐจะมองข้ามไม่ได้ นอกจากนั้น ไทย

ควรส่งเสรมิการเรยีนรูก้ารใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลั และการปกป้องตนเอง

จากความเสี่ยงต่าง ๆ รวมท้ังการรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในโลกสมัยใหม่ ไปจนถึงเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม

และมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก ซ่ึงยังคง

เป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการควบคุม เพราะแม้ว่าทุกคนจะ

ใช้อนิเทอร์เนต็เป็นส่วนหนึง่ของชวีติไปแล้ว แต่ดูเหมอืนคนจ�านวนมากยงัขาดทักษะ
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และความรู ้ที่จ�าเป็นต่อการใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวนี้ ซ่ึงยังไม่รู ้วิธีลด 
ผลกระทบจากความเสี่ยงในโลกออนไลน์ รวมถึงขาดความเข้าใจเร่ืองสิทธิและ 
ความรับผิดชอบในโลกยุคดิจิทัล
 นอกจากนั้น มิติกำรเมืองระหว่ำงประเทศ  ซ่ึงการเข้ามาของมหาอ�านาจ
จากนอกภูมภิาค เช่น สหรฐัฯ จนี หรอืรสัเซยี เพือ่มุง่หวงัแสวงหาผลประโยชน์ แม้ว่า
ไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแทรกแซง แต่การเข้ามาของ
มหาอ�านาจน้ัน อาจน�าไปสู่ข้อพิพาทได้ในอนาคต ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาจประสบกับการด�าเนินนโยบายต่างประเทศต่อ 
ความมัน่คงของชาต ิและการรกัษาผลประโยชน์ของชาตใินอนาคต ซึง่บทบาทองค์กรใน
ภูมิภาคและกองทัพไทยจึงมีความส�าคัญต่อเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งประชาคม
อาเซียนและองค์การสหประชาชาติ ควรร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายในภูมิภาค
ทัง้ในระดบัองค์กรของรฐั ระดบัองค์กรธรุกิจ ระดับองค์กรพฒันาเอกชน ภาคประชา
สงัคม และระดบัประชาชน เพือ่ก่อให้เกดิการส่งเสรมิพฒันาและปกป้องสทิธมินุษยชน
ขั้นพื้นฐาน เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความยุติธรรมและความเป็นธรรมทาง 
เศรษฐกจิ ท�าให้เกิดสนัตภิาพถาวรในภมูภิาคด้วยพลงัของเครอืข่ายภาคประชาสงัคม
ในภูมิภาค
 ๔.๒.๒ มิติสังคม จากแนวโน้มข้างต้น ประเทศไทยมีความจ�าเป็นที่จะต้อง
จดัสรรเงินทนุส�าหรบัการวิจัยและพฒันาเพือ่ส่งเสรมินวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลสุขภาพและเร่ืองบ�านาญ ซ่ึงข้อมูล 
ขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่า  
การลงทนุในด้าน “Cloud sourcing” หรอืการทีอ่งค์กรหลาย ๆ  แห่งร่วมกนัในด้าน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรม (เช่น ส�าหรับผู้ด้อยโอกาส) โดยมีผลตอบแทน คือ  
คนท�างานตามความต้องการนั้น อาจเป็นรูปแบบการลงทุนที่ดีในอนาคตและอาจ
ช่วยให้เกิดการจ้างงานในกลุ่มผู ้สูงอายุมากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยควรมี
โปรแกรมการฝึกอบรมเทคโนโลยีส�าหรับผู้สูงอายุเพ่ือลดช่องว่างความเหล่ือมล�า้ใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างผู้อาวุโสที่มีความช�านาญทาง

เทคโนโลยี
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 นอกจากนั้น จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและ 

ความท้าทายในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย โดยผูช่้วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น และดร.สมภูมิ แสวงกุล ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง 

การแก้ไขและป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรส�าหรบั

ประเทศไทย๑๖๗ โดยแบ่งได้เป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ในระยะสั้นและระยะยาว โดยใน

ระยะสั้น ประเทศไทยต้องด�าเนินนโยบายที่เกื้อหนุนและส่งเสริมการเพิ่มค่าของ

ปัจจัยทางเศรษฐกจิและสงัคมอืน่ ๆ  เช่น อตัราการมีส่วนร่วมของก�าลงัแรงงาน อตัรา

การออมประชาชาติมวลรวม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปิดประเทศ  

ซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศต่อบคุคล เพื่อชดเชยการลดลงของสดัส่วนประชากรวัยแรงงาน และเพื่อให้

ประเทศไทยยังคงสามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศต่อบคุคลได้ต่อไป ทัง้นีก้ารด�าเนนิการดงักล่าว ถอืเป็นส่ิงทีภ่าครัฐต้องด�าเนนิการ

อย่างเร่งด่วน เพื่อคว้าโอกาสจากช่วงเวลาที่ประชากรวัยแรงงานยังมีจ�านวนมากอยู่ 

แม้จะมีสัดส่วนลดลงก็ตาม

 นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องชดเชยการลดลงของปริมาณแรงงาน ด้วยการ 

ยกระดบัผลิตภาพแรงงานของประเทศ ท้ังน้ีการเจรญิโตของผลติภาพแรงงานถอืเป็น

หนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศต่อบุคคล ซึ่งจะสูงขึ้นได้ หากประเทศสามารถสะสมทุนมนุษย์ได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามในระยะสั้นการสร้างทุนมนุษย์ผ่านการศึกษาอาจเป็นไปได้ยาก ดังนั้น

สิง่ทีเ่ป็นไปได้ คอื การจดัการฝึกอบรมเพือ่เพ่ิมทกัษะและประสทิธภิาพในการท�างาน

ให้แก่แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิง่แรงงานไร้ทักษะ โดยจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้าง

การผลิตของระบบเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ภาครัฐควร

ส่งเสรมิให้ภาคเอกชนทัง้นายจ้างและสถานประกอบการมบีทบาทในการด�าเนนิการ

ฝึกอบรม โดยให้สทิธิประโยชน์ทางภาษเีป็นแรงจงูใจ ตลอดจนการวางแผนระยะยาว
๑๖๗ ศุภเจตน์ จันทร์สาส์นและสมภูมิ แสวงกุล.(๒๕๕๓).การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและความ
ท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย.๒ สิงหาคม ๒๕๖๔,https://www.bu.ac.
th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_12/pdf/aw01.pdf. หน้า ๑๐-๑๑
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โดยการขยายการศึกษาภาคบังคับควบคู่ไปด้วย เมื่ออัตราการเจริญเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อบุคคลมีค่าเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้

รายได้ต่อบุคคลรวมเพิ่มข้ึนตามล�าดับ ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมท�าให้ประชากรใน

ประเทศไทยมีมาตรฐานค่าครองชีพที่สูงขึ้นและมีความสามารถในการออมและ 

การลงทุนมากขึ้นอีกด้วย 

 ในระยะยาว ภาครัฐต้องเร่งสร้างระบบบ�านาญแห่งชาติภาคบังคับซ่ึง

ครอบคลมุประชากรท้ังประเทศ เพือ่สร้างกลไกในการสร้างการออมและหลกัประกนั

รายได้ให้แก่ประชากรเมือ่เข้าสูว่ยัสงูอายใุห้สามารถมรีายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชพี

และสามารถมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคและการลงทุน และ

ไม่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามระบบบ�านาญที่จะสร้างต้องเป็นระบบที่เน้น 

การออมและการลงทุนของประชากรวยัแรงงานในช่วงเวลาท�างานโดยภาครฐัจะต้องท�า

หน้าทีเ่ป็นผูน้�าเงินสะสมของประชากรวยัแรงงานไปบรหิารจดัการให้เกดิผลตอบแทน 

และน�าไปจ่ายเป็นเงินบ�านาญให้แก่ประชากรวัยแรงงานในยามเกษียณอายุ 

การท�างาน ลักษณะดงักล่าวจะท�าให้ระบบบ�านาญสามารถช่วยให้ประชากรวยัสงูอายุ

สามารถมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิได้อย่างยัง่ยนืแม้ว่าสัดส่วนประชากรวยัแรงงานและ

สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุจะเปลี่ยนแปลงไป

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในส่วนของรัฐบาลนั้น ได้ออกนโยบายรองรับสังคมสูง

อายมุาระยะหนึง่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยงัชพีรายเดอืน หรอืการตัง้ “กองทนุการออม

แห่งชาติ (กอช.)”๑๖๘  โดยมีกฎหมายรองรับ แต่นโยบายต่าง ๆ นั้น ยังไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนได้เบ็ดเสรจ็เพยีงพอด้วยเหตุผลเพราะงบประมาณทีม่อียู่

อย่างจ�ากัด เช่น เบ้ียยังชีพรายเดือนหรือจ�านวนอัตราสูงสุดที่รัฐจะสนับสนุนต่อ 

การออมในกองทุน การออมแห่งชาติต่อปี ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ของกองทุนการออม

แห่งชาติเป็นเกษตรกร ดังนั้น ปัญหาการออมเป็นเพียงปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลต้องหา 

๑๖๘ เทวัญ อุทัยวัฒน์.(๒๕๖๓).สังคมสูงวัยสู่อนาคตประเทศไทย.๒ สิงหาคม ๒๕๖๔,https://www.
thaipost.net/main/detail/70965
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แนวนโยบายใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาแก้ไข นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสังคมสูงวัยอีกหลาย

บริบท เช่น สุขภาพ ภาวะจิตใจ สภาพแวดล้อม การเข้าสังคมและการมีสังคมเรียน

รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong learning) ซึ่งที่น่าสนใจ คือ แนวคิดการสร้าง

นโยบายในหลายประเทศ ดงัเช่นในประเทศญีปุ่น่ทีส่นบัสนนุกลุม่คนทีเ่ป็น “Young 

Old” หรอื “Yold” (อายรุะหว่าง ๖๐-๗๐ ปี) ท่ีมศีกัยภาพ มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ 

ซึ่งสามารถน�าพลังการมีส่วนร่วมของคนกลุ่มนี้กลับมาช่วยชาติ ช่วยสร้างสมดุล 

ในตลาดแรงงานได้อย่างเป็นระบบในอนาคต

 ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาคนของประเทศไทย ต้องค�านึงถึงผลจาก 

ความแตกต่างของช่วงวยั๑๖๙ เพราะปัจจบุนัมปีระชากรในกลุ่มเจนเนอเรชัน่ Y มากทีส่ดุ 

คือช่วงอายุ ๑๕-๓๕ ปี  ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะขับเคลื่อนโดยคนกลุ่มนี้ และ

เจนเนอเรชั่น Z ที่เกิดและเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยีและเรียกกลุ่มนี้ว่า “Digital 

Natives” ทีจ่ะส่งผลให้ทศันคตแิละค่านยิมของคนรุน่ใหม่นีม้แีนวโน้มการเปลีย่นไป

สู ่อาซีพนอกระบบ ในขณะท่ียังขาดความพร้อมและทักษะที่จ�าเป็นในระบบ 

การคุม้ครองทีเ่หมาะสม อาจน�าไปสูค่วามเสีย่งในการท�างานและการใช้ชวีติในอนาคต 

เนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความส�าคัญกับสมดุลระหว่างการท�างานกับชีวิตส่วนตัว  

ความยดืหยุน่ในการท�างาน โอกาสในการท�างานต่างประเทศ มจีติวญิญาณผูป้ระกอบ

การสูง อิสระในการท�างาน และสนใจอาชีพระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy 

หรืออาจท�าให้เกิดปรากฏการณ์ Jobless Generation เนื่องจากบัณฑิตจบใหม่หา

งานที่เหมาะสมไม่ได้หรือหากมีงานแต่รายได้ไม่เพียงพอ

 ขณะที่สังคมไทยในยุคปัจจุบัน เป็น “สังคมสูงวัย” กรอบนโยบายต่าง ๆ  

จะถกูออกแบบเพือ่รองรบัสภาพการเปลีย่นแปลงดงักล่าวนี ้ซึง่ควรครอบคลมุถงึอกี

กลุ่มหนึ่งท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ ดังน้ัน จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท�าความเข้าใจและหันมา

ให้ความสนใจต่อคนกลุ่มนี้ที่จะเป็นอนาคตของประเทศในภายภาคหน้า เพราะ

๑๖๙ จินางค์กูร โรจนนันต์.(๒๕๖๒).ก�าลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย. ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔.https://
ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/naangsaaw-cchinaangkhkuur-orcchnnant.
pdf
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ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ ดังนั้น การสนับสนุนการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการ

สาธารณะสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของไทย 

ต้องครอบคลุมเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  

มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สามารถรู้

เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง สร้าง

รายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ อันมีมาตรฐาน

ก�าหนดที่สูงขึ้น

 ๔.๒.๓ มิติส่ิงแวดล้อม ประเทศไทยควรวางแผนการด�าเนินการอย่าง

สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ขณะนี้ได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ระบุไว้ว่า 

“ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน” และด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิภายใต้หลกัปรัชญา “เศรษฐกจิพอเพียง” และ “การเจริญเติบโต

สีเขียว” ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในแนวทาง

ส�าคัญที่สอดคล้องกับวาระ พ.ศ.๒๕๗๓ ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

สหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีโอกาสในพลังงานทดแทนเพื่อเป็นหนึ่งใน 

การแข่งขนัในภมูภิาคอาเซยีน ส�าหรบัทศิทางการใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทย  

ได้มีการก�าหนดเป้าหมายใหม่ในการใช้พลังงานทดแทนใหม่ที่ร้อยละ ๓๐ ของ 

การใช้พลงังานขัน้สดุท้ายทัง้หมดภายในปี ๒๐๓๖ ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลงังานทางเลอืก พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Alternative Energy Development Plan: 

AEDP2015) 

 ๔.๒.๔ มิติทำงกำรทหำร การเตรียมความพร้อมของกองทัพ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพในการป้องกันประเทศ๑๗๐ จึงเป็นส่ิงส�าคัญ โดยก�าหนดเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ให้ประเทศมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร พร้อมกับ 

การก�าหนดกลยุทธ์รองรับ โดยให้ความส�าคัญกับการเตรียมก�าลังและใช้ก�าลังเพ่ือ
๑๗๐ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. (ต.ค.๖๒ – ม.ค.๖๓). “มุมมองความมั่นคง” ฉบับที่ ๒ หน้า ๒๐ 

159Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



การป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก พัฒนา

ปฏิบตักิารไซเบอร์เพ่ือการทหาร พฒันาเทคโนโลยอีวกาศ เพือ่การใช้งานดาวเทียมสือ่สาร 

ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง พัฒนาระบบข่าวกรอง เพื่อการแจ้งเตือนภัย

คกุคามทางทหาร ส่งเสรมิการวจิยัพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 

กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร พัฒนาระบบควบคุม

บงัคบับญัชาและระบบสารสนเทศให้สามารถปฏิบติัการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานใน

กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งควรมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อม

ของกองทัพในการรับมอืกบัภยัคกุคามรปูแบบใหม่ในอนาคต อนัเป็นสงครามไม่ตาม

แบบ (Non-traditional warfare) ซึ่งต่างจากอดีตที่มองภัยคุกคามทางทหารเป็น

สงครามรปูแบบเดมิ (Traditional warfare) ส�าหรับสงครามในอนาคต เช่น Hybrid 

Warfare นั้น ควรเตรียมพร้อมรับมือกับรูปแบบการโจมตีที่มีความหลากหลายมาก

ขึ้น ด้วยการให้ทุกภาคส่วนยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ สนับสนุนการสร้าง

ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นภายในอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

 นอกจากนัน้ จากเอกสารศกึษาเฉพาะกรณ ีเร่ือง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยนของสงครามในอนาคต ได้ให้แนวทางและตัวแปร

ระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์ (AI Ecosystem) ในการส่งเสริมกิจการของกองทัพ

ไทย เพ่ือรองรับสงครามในอนาคต๑๗๑  โดยกระทรวงกลาโหม กองบญัชาการกองทพั

ไทย และเหล่าทัพนั้น มีส่วนส�าคัญในการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของปัญญา

ประดิษฐ์ (AI Ecosystem) อันประกอบด้วย ๕ กลุ่มงาน ได้แก่ ๑) การสนับสนุนเชิง

นโยบายจากภาครัฐ ๒) การจัดการบุคลากรให้มีความช�านาญและองค์ความรู้ ๓) 

การวิจัยและพัฒนาด้าน AI ๔) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน และ ๕) โครงสร้าง

หรือหน่วยงานจัดการด้านข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ช่วย

สนับสนุนกิจกรรมด้าน AI ของกองทัพ ทั้งนี้ ระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์นี้ ยัง

๑๗๑ ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย.(๒๕๖๓). เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) กับจุดเปลี่ยน
ของสงครามในอนาคต. หน้า ๘๑ 
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ช่วยสนับสนุนงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบคลาวด์ (Cloud) ระบบบัญชาการ

ควบคุมและการสื่อสาร (Command Control Communication : C3) และ 

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cyber) ซึง่เป็นองค์ประกอบของการปฏบิติัการด้านดิจิทัล 

(Digital Operation) ที่ประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้กองทัพสามารถปฏิบัติการได้

ตลอดย่านความขัดแย้ง (Military Spectrum of Conflict) รวมถึง ควรสนับสนุน

ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct : COC) ภายใต้กรอบความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่มีอยู่ในการจัดการกับอาวุธสมัยใหม่ เช่น ระบบ

อาวุธสังหารอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์สังหาร (Lethal Autonomous Weapon 

Systems: Laws) และอาวุธความเร็วเหนือเสียงยิ่งยวด (Hypersonic Weapon) 

เป็นต้น นอกจากนั้น ควรมีการจัดตั้ง “ชุมชนเทคโนโลยีป้องกันประเทศและปัญญา

ประดิษฐ์ (Defence Technology and Artificial Intelligence Community)” 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหน่วยงานท่ีมีความรับผิดชอบในการวางแผน การวิจัย และ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยี AI ของทุกภาคส่วน โดยกระทรวงกลาโหมเป็นสื่อกลาง

ในการผนวกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน โดยเน้น 

การพัฒนา AI และเทคโนโลยีท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการทหารและพลเรือน  

(Civil-Military Dual Purpose Technology) เพื่อสร้างแรงจูงใจในความร่วมมือ

ระหว่างกัน

 ๔.๒.๕ มิติเศรษฐกิจ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่

รัฐบาลไทยให้ความส�าคัญและส่งเสริมเพื่อให้เกิดการยกระดับความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกันจัดท�าร่างแผนแม่บทปัญญา

ประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ (ร่าง) ซึ่งแผน

แม่บทปัญญาประดษิฐ์ฯ นีไ้ด้ก�าหนดวสิยัทศัน์ไว้ว่า “ประเทศไทยจะเป็นประเทศชัน้

น�าในการพฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ

ของประชาชน ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๐” โดยมีเป้าประสงค์หลัก ๓ ด้าน ได้แก่  

การสร้างคนและเทคโนโลยี การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างผล 

161Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



กระทบ (ที่ดี) ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในด้านยุทธศาสตร์ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ ๕ ด้าน เกี่ยวกับ 

การเตรยีมความพร้อมของประเทศในด้านสงัคม จรยิธรรม  กฎหมาย และกฎระเบียบ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์  

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ

การส่งเสรมิให้เกดิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและ

ภาคเอกชน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายส�าหรับประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นใน

การน�าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการสนับสนุนและพัฒนาในระยะเร่งด่วน คือ 

เกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาวะการใช้งานและบริการภาครัฐ 

 จากการเสวนากลยุทธ์และทิศทางการขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์เพื่อ 

การพฒันาประเทศไทย๑๗๒ ระบุถงึบรบิทความพร้อมเพือ่การพฒันาและการประยกุต์

ใช้ AI ในประเทศไทย ดังนี้ ประการแรก ด้านก�าลังคนของประเทศ เนื่องจากการ

ขาดการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญแบบบูรณาการ ก�าลังพลคนที่มีความสามารถทั้ง

ภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ ศักยภาพและความเชี่ยวชาญทาง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยังมีจ�ากัด และหลักสูตรในด้านที่เกี่ยวข้องยังไม่สอดคล้องกับ

โลกอนาคต ประการที่ ๒ ด้านการประยุกต์ใช้งานของภาคธุรกิจ ซึ่งการใช้งาน AI ยัง

ไม่แพร่หลายในทุกธุรกิจ การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในประเทศยังไม่พร้อมไปสู่

การใช้งานได้ตรงเป้าหมาย ความปลอดภัยในการประยุกต์ใช้งานและมาตรการ 

ส่งเสรมิการใช้งานยงัไม่เพยีงพอ ประการที ่๓ ด้านจริยธรรม กฎหมาย กฎระเบยีบและ

มาตรฐาน โดยหลักเกณฑ์จริยธรรม AI ยังไม่ถูกน�าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ขาด

กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่หมาะสม บรรทดัฐานและค่านยิมของไทยยงัไม่สอดคล้อง

กับจรยิธรรมในการใช้ AI และขาดการวางแผนและเตรยีมความพร้อมทางด้านสงัคม

ในมิติต่าง ๆ และประการที่ ๔ ด้านปัจจัยสนับสนุนของประเทศ การขาดศูนย์กลาง

ในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ขาดยุทธศาสตร์ AI ที่มีเป้าหมายและนโยบายเพื่อ
๑๗๒ ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย.(๒๕๖๔).กลยุทธ์และทิศทางการขับเคล่ือนปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย,๒๐ กรกฎาคม ๖๔ https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/nac/2021/slide/ss31-
lec03.pdf 
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การพัฒนาประเทศที่ชัดเจน ขาดการให้ความรู้เรื่องประโยชน์และการใช้งานแก่

ประชาชน และขาดโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้งาน

ระดับประเทศ

 ๔.๒.๖ มิติเทคโนโลยี ควอนตัมเทคโนโลยีจะเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีส�าคัญ 

ทีก่่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยคีรัง้ส�าคญั โดยมสีญัญาณจากการพฒันา

ของนานาชาติทั้งสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ต่างมีความพยายามที่จะพัฒนาควอนตัม

เทคโนโลยด้ีวยเงนิทนุมหาศาลเพือ่ให้เกดิผลส�าเร็จในแต่ละด้านแตกต่างกนั และอกี

หนึ่งสัญญาณคือการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ�ากัดการส่งออกชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมออกนอกประเทศ แสดงให้เห็นว่า 

ควอนตมัเทคโนโลยเีป็นเทคโนโลยทีีม่คีวามส�าคญั การทีป่ระเทศไทยยงัขาดความพร้อม

ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งนี้ ท่ีอาจกระทบต่อขีด 

ความสามารถในการแข่งขันและความมัน่คงของประเทศ ถอืเป็นภยัคกุคามความมัน่คง

รปูแบบใหม่ เนือ่งจากเทคโนโลยดีจิทิลัอาจได้รบัความเสียหายจากการทีไ่ม่สามารถ

ปกป้องข้อมลูโดยเฉพาะข้อมลูข่าวกรองหรอืข้อมลูเกีย่วกบัการเงนิและธนาคาร และ

จากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านควอนตัมคอมพิวเตอร์ โดยมีข้อเสนอแนะส�าหรับ

กองทัพ๑๗๓ ได้แก่ ๑) กองทัพควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริม

เทคโนโลยคีวอนตมัซึง่เป็นเทคโนโลยพีืน้ฐานของเทคโนโลยสี�าคญัอืน่ ๆ  เช่น ปัญญา

ประดษิฐ์ โดยการก�าหนดนโยบายและเป้าหมาย การพัฒนาบคุลากรให้มอีงค์ความรู้ 

ด้านควอนตัมเทคโนโลยี การสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาควอนตัมเทคโนโลยีด้าน

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามและเสริมสร ้างขีด 

ความสามารถด้านเทคโนโลยคีวอนตมัของกองทพัและประเทศ และ ๒) กองทพัควรเตรยีม

ความพร้อมในการรับมือกับความก้าวหน้าของควอนตัมเทคโนโลยีอย่างเท่าทัน  

การแสวงหาความร่วมมอืเพ่ือการวจิยัและพฒันาควอนตมัเทคโนโลยเีชงิการป้องกนั 

๑๗๓ SSC Focus.(๒๕๖๔).เอกสารวเิคราะห์สถานการณ์ยทุธศาสตร์และความมัน่คง “อนาคตของควอน
ตัมเทคโนโลยีกับภารกิจด้านการทหาร”.ฉบับที่ ๕/๖๔ (ประจ�าเดือน ก.พ.๖๔).อ้างแล้ว
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โดยเฉพาะด้านการสื่อสารเชิงควอนตัม และการวัดและการตรวจจับเชิงควอนตัม 

และการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านการใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ เพื่อน�ามา

ต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในอนาคต
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ภำคผนวก





ภำคผนวก ก





ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์

สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ

สรุปผลกำรประชุมวิชำกำรศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ ครั้งที่ ๑/๖๔

เรื่อง “Thailand Strategic Outlook 2021 - 2023” 

วันพุธที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ เวลำ ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ 

ณ ห้องศรีวรำ โรงแรมทำวน์ อิน ทำวน์ กรุงเทพฯ

-----------------------------------------------------

วิทยำกร ประกอบด้วย

๑. พล.อ.เจิดวุธ  คราประยูร  ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย

๒. ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์  ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อ

การพัฒนา

๓. อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์  อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. ผศ.ดร.ธรณ์  ธ�ารงนาวาสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๕. ดร.บุญส่ง  ชเลธร  อาจารย์ประจ�าและหวัหน้าหลักสูตรปริญญา 

 ตรีออนไลน์ 

 วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสติ

๖. รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม  ผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการ ศนูย์อาเซยีนศกึษา  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สรุปสำระส�ำคัญ

  กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงที่คำดกำรณ์ว่ำ

จะส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงของประเทศไทย ในอกี ๓ ปีข้ำงหน้ำ (พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- ๒๕๖๖) โดยมีทิศทำง แนวโน้ม และตัวบ่งชี้อะไรบ้ำง ทั้งในระดับโลก ระดับ

ภูมิภำค และระดับประเทศ 

  ๑. มิติกำรทหำรและกำรป้องกันประเทศ โดย พล.อ.เจิดวุธ   

ครำประยรู  กล่าวถึงกรอบความมัน่คงของประเทศไทยทีต้่องตระหนักถงึ ๔ ประการ 

ได้แก่    

 ประการท่ี ๑ ยุคของความไม่แน่นอน (Age of Uncertainty) 

ปัจจุบนัเป็นยคุแห่งความไม่แน่นอน เนือ่งจากจ�านวนเหตกุารณ์ของความไม่แน่นอน

เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนมาก และสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ของโลก ซึ่งไม่ใช่

ยุคสงครามเย็น (Cold war) หรือการประกาศสงครามกันอย่างเป็นทางการ แต่จะ

ด�าเนินการสร้างความปั่นป่วนโดยใช้ไซเบอร์และสงครามข่าวสาร 

  ประการที่  ๒ สันติภาพร้อน (Hot Peace) สถานการณ์ 

ความตงึเครยีดทางการเมอืงระหว่างประเทศ อนัเป็นผลจากการแข่งขนัทางภมูริฐัศาสตร์

ของรัฐมหาอ�านาจใหญ่ ซึ่งน่าจะทวีความเข้มข้นและร้อนแรงมากขึ้น ตั้งแต่ยุค

สงครามเย็นสู่ยุคหลังสงครามเย็น ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะดังกล่าวอย่างชัดเจน แม้จะ

ยังไม่น�าไปสู่ขั้นที่จะกลายเป็นสงคราม

  ประการที่ ๓ ภัยคุกคามแบบผสมและการสงครามรูปแบบผสม 

(Hybrid Threats and Hybrid Warfare) เป็นภัยคกุคามใหม่ท่ีเกดิมลัีกษณะพันทาง 

ซึง่ Hybrid Warfare เป็นหลกันิยมในยคุหลงัสงครามเยน็ทีร่สัเซยีน�ามาใช้ท�าสงคราม

กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization 

- NATO) ในภาวะปกติ ด้วยการใช้หลากหลายวิธีการผสมผสานกัน ซึ่งในปัจจุบันได้

มีการน�าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีาใช้เป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานมาก

ยิ่งขึ้นกว่าในยุคสมัยก่อน ประกอบกับการมี “ตัวแสดงท่ีไม่ใช่รัฐ” (Non-state 

actors) เกิดใหม่มากขึ้น เช่น Facebook และ Instagram เป็นต้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลและรัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที ่

ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดการหยุดชะงัก 

(Disruption) จนกระท่ังกลายเป็น Hybrid threats อาทิ ลักษณะของการโจมตี 

(Nature of Attack) ซึง่ในปัจจบัุนมรีปูแบบเปลีย่นแปลงไปเป็นการโจมตทีางไซเบอร์ 

(Cyber Attack) เนื่องจากท�าได้โดยง่าย ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเป้าหมายมีมากขึ้น เช่น 

หน่วยงานภาครัฐ ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ และกลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นต้น นอกจากนั้น  

การมพีืน้ทีส่เีทา (Grey Zone) ซึง่การอยูใ่น Grey Zone คือ วธิกีารหลกีเลีย่งการกลาย

เป็น Hot Peace เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้ร้ายในเวทีโลกหรือการถูกฟ้องร้องต่อ

ศาลโลก เนื่องจากการละเมิดข้อตกลงร่วมกัน เป็นต้น

  และประการท่ี ๔ แนวคดิความมัน่คงแบบเบ็ดเสรจ็ (Comprehensive 

Security Concept) ซึ่ง Comprehensive Security มีความหมายและขอบเขต

ใกล้เคยีงกบั Hybrid Warfare มีลกัษณะเป็น Multi Domain ครอบคลมุทกุมติติาม

กรอบ STEEP-M และส่งผลกระทบทั้งภายในและภายนอก

  ส�ำหรับสภำวะแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ข้ำงต้นนั้น 

ส่งผลกระทบต่อไทยและภูมิภำค โดยมีข้อเสนอแนะ แนวทำงป้องกัน และ 

กำรรับมือต่อสถำนกำรณ์ ดังนี้ 

  ๑) ในอนาคตประเทศไทยและภูมิภาคอาจจ�าเป็นต้องเลือกข้าง

ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในบางมิติ โดยเฉพาะมิติความมั่นคงและมิติเศรษฐกิจ

  ๒) กลุ่มของ Thailand Security Cluster ในปัจจุบันมีแหล่งที่มา

จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

- ๒๕๕๘ โดยเรยีงล�าดบัความส�าคญัได้ดังนี ้ยาเสพตดิ ความมัน่คงทางไซเบอร์ (Cyber 

Security) การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมือง การก่อการร้าย การบรรเทา 

สาธารณภัย อาชญากรรมข้ามชาติ เศรษฐกิจ สามจังหวัดชายแดนใต้ การเดินเรือ 

(Maritime) การพฒันาและช่วยเหลอืประชาชน สิง่แวดล้อม และประเด็นเฉพาะอืน่ 

ๆ เช่น โรคระบาด (Pandemic) เป็นต้น
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  ๓) ในปี ๒๐๒๑ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : 

WEF) ได้มองว่า 

  ประเดน็ท่ีเป็นโอกาสทีจ่ะเกดิ (Likelihood) ได้แก่ ๑) สภาพอากาศ

ที่รุนแรง (Extreme Weather) ๒) การด�าเนินการกับสภาพภูมิอากาศล้มเหลว 

(Climate Action Failure) ๓) ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Human 

Envi ronment Damage) ๔) โรคติดเชื้ อ  ( Infect ious Diseases)  

๕) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity loss) ๖) ความเข้มข้น

ของพลงัดจิทิลั (Digital Power Concentration) ๗) ความไม่เท่าเทียมกนัทางดิจิทัล 

(Digital Inequality) ๘) การแตกหักของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ (Interstate 

Relations Fracture) ๙) การรกัษาความปลอดภัยไซเบอร์ล้มเหลว (Cyber Security 

Failure) และ ๑๐) วิกฤตการประกอบอาชีพ (Livelihood Crises)

  ประเด็นที่จะเป็นผลกระทบ (Impact) ได้แก่ ๑) โรคติดเชื้อ 

(Infectious Diseases) ๒) การด�าเนินการกับสภาพภูมิอากาศล้มเหลว (Climate 

Action Failure) ๓) อาวุธท�าลายล้างสูง (Weapon of Mass Destruction)  

๔) การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Loss) ๕) วิกฤต

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Crisis) ๖) ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ของมนุษย์ (Human Environment Damage) ๗) วิกฤตการประกอบอาชีพ 

(Livelihood Crises) ๘) สภาพอากาศที่รุนแรง (Extreme Weather) ๙) วิกฤตหนี้ 

(Debt Crises) ๑๐) โครงสร้างพืน้ฐานไอทีล้มเหลว (IT Infrastructure Breakdown)

  ดังนั้น การคาดการณ์ประเทศไทยในอีก ๓ ปีข้างหน้า โดยใช้วิธี

การมองภาพอนาคต (Foresight) และการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario 

Planning) จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นและมีความส�าคัญส�าหรับการเตรียมความพร้อม 

เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ จึงจ�าเป็นต้องรับมือด้วย

แนวคิดความมั่นคงแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Security) 
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  ๒. มิติสังคมจิตวิทยำ โดย ดร.อมรศักดิ์  กิจธนำนันท์ กล่าวว่า 

ประเทศไทยผ่านเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นานัปประการ เช่น ในพ.ศ.

๒๕๔๐ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ในพ.ศ.๒๕๕๐ เกิดวิกฤตการเมือง ในพ.ศ.๒๕๖๐ เกิด

วกิฤตสงัคม เป็นต้น สิง่เหล่านีส่้งผลให้เกดิการซ้อนทับของวกิฤตเศรษฐกจิและวกิฤต

ทางการเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจบุนัส�าหรับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด-๑๙ ซึ่งประชาคมโลกและประเทศไทยยังไม่สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้  

 หากจะพิจารณาถึงภาพอนาคตที่จะน�ามาตรวจสอบสภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสามารถพิจารณาได้จาก (๑) จากอนาคต

ที่เป็นแนวโน้ม (Trend) โดยพิจารณาจากเหตุการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นทิศทางต่อ

จากอดีตและปัจจุบัน (๒) อนาคตที่เกิดจากการหยุดชะงัก (Disruption) โดยเป็น

เหตุการณ์ท่ีเกิดความเปลี่ยนแปลงในอดีตซึ่งน�ามาอธิบายไม่ได้ จนเกิดการหักมุม/

พลิกผัน ซึ่งอาจเกิดจากพัฒนาเทคโนโลยี อันส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน 

การด�ารงชีวิตและการค้า เป็นต้น และ (๓) ภาพอนาคตที่พึงประสงค์ (Scenario) 

โดยเป็นเหตกุารณ์ทีเ่ป็นไปได้ (Possible) น่าจะเป็นไปได้ (Probable) และเป็นภาพ

ที่ต้องการ (Preferable)

  เมื่อพิจารณาในมิติสังคมจิตวิทยา พบว่า ภาพอนาคตที่จะเกิดขึ้น

ในประเทศไทยห้วง ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๓ หรืออาจเรียกว่าสัตตลักษณ์สังคมไทย 

ประกอบด้วย ๗ ประการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ประการแรก มีความเหลื่อมล�้าเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนคน

ยากจนโดยพิจารณาจากรายได้ของประชาชนในห้วงก่อนสถานการณ์โควิด-๑๙  

พบว่า สัดส่วนความยากจนของประชากรไทยลดลงจากร้อยละ ๓๒.๔๔ ในปี พ.ศ.

๒๕๔๕ เป็นร้อยละ ๖.๔๒ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เช่นเดียวกับข้อมูลจากดัชนีทางสถิติที่

ใช้วดัการกระจายรายได้หรอืความมัง่คัง่ของประชากรในประเทศ (Gini Coefficient) 

พบว่า มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ ๐.๕ ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นร้อยละ ๐.๔๓ ในปี  

พ.ศ.๒๕๖๒ ซึง่เมือ่พจิารณาจากความยากจนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ พบว่า ประเทศไทยยงัคง

มีความยากจนอยู่มาก โดยพิจารณาจากมิติการศึกษา มิติการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ 
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มิติความเป็นอยู่ และมิติความมั่นคงทางการเงิน โดยจากจ�านวนคนยากจนทั้งหมด

ของประเทศไทยทั้งหมด ๑๓.๘ ล้านคน เป็นประชาชนที่ยากจนแบบไม่ใช่ตัวเงิน 

ถึงจ�านวน ๘.๔๙ ล้านคน

โดยเมื่อพิจารณาจากความยากจนที่ไม่ใช่ตัวเงินในเด็ก พบว่า  

เด็กอายุ ๐-๑๗ ปี ยากจน ร้อยละ ๒๑.๕ ในขณะที่เด็กอายุ ๐-๔ ปี ยากจนร้อยละ 

๔๑.๖ โดยพิจารณาจากมาตรฐานความเป็นอยู่ การศึกษา/การเรียนรู้ สุขภาพ และ

สวสัดภิาพของเดก็ เมือ่พจิารณาจากความเหล่ือมล�า้ด้านทรพัย์สนิ พบว่า ประเทศไทย

ติดอันดับที่ ๑๑ ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล�้าด้านความมั่งคั่งอีกด้วย

  โดยหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-๑๙ พบว่า ความยากจน

และความเหลือ่มล�า้จะมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ โดยเศรษฐกจิจะถดถอยอย่างรุนแรง เช่น 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

หดตัวร้อยละ ๖.๑ ท�าให้ธุรกิจชะลอตัว ปิดตัว ลดพนักงาน ลดชั่วโมงท�างาน ธุรกิจ

ปรับตัวลดขนาด ปรับรูปแบบการผลิต การท�างาน และรัฐบาลหมดเงินช่วยเหลือ 

ในระยะสั้น

 ประการที่ ๒ เป็นสังคมผู้สูงอายุที่ยากจน โดยประเทศไทยจะเป็น

สังคมผู้สูงอายุ (Aged society) ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ (จะมีผู้สูงอายุร้อยละ ๒๐) และ

สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super -aged society) ในปี พ.ศ.๒๕๗๔ (มีผู้สูงอายุ 

ร้อยละ ๒๘) โดยเป็นสงัคมผูส้งูอายแุบบยากจน เนือ่งจากไม่มคีวามพร้อมสูว่ยัเกษยีณ 

เช่น มีเงินออมไม่เพียงพอ ไม่มีหลักประกันการว่างงาน อันจะส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย ได้แก่ เบ้ียคนชราจะสูงข้ึนตามจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น เงินประกัน

สังคมอาจจะไม่พอ เนื่องจากเงินเข้าระบบน้อยกว่าเงินออก การขาดแคลนแรงงาน 

ซึ่งเมื่อการออมน้อยลง ส่งผลให้การลงทุนน้อยลง และการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะลด

ลงเช่นกัน

 ประการที่ ๓ การศึกษาสร้างคนซึ่งไม่ตอบโจทย์ ระบบการศึกษา

ของไทยยงัไม่ตอบโจทย์เศรษฐกจิ โดยประเทศไทยเน้นการศึกษาเชงิปรมิาณ ซึง่เน้น

จ�านวนชั่วโมงเรียน แต่ในแง่คุณภาพนั้น ประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๖๕ ของโลก และ
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อันดับที่ ๗ ของอาเซียน และเมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  
ท�าให้มีความจ�าเป็นต้องใช้การเรียนการสอนทางออนไลน์ จึงพบประเด็นปัญหา 
การเรยีนการสอนออนไลน์ซ่ึงไม่มคีวามพร้อมทัง้เทคโนโลย ีอปุกรณ์ (สถานการณ์ไม่
เหมือนเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม) รวมถึงครูผู้สอน และผู้เรียนขาดความจดจ่อ  
(โดยเฉพาะนักเรียนในวัยประถมศึกษา) และการขาดปฏิสัมพันธ์กลุ่ม เป็นต้น  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดความสูญเสียเวลาและโอกาสทางการศึกษา
  นอกจากนี้ ยังพบประเด็นปัญหาความไม่สอดคล้องด้านสาขาที่
เรียน (Field of Study Mismatch) ซึ่งประเทศไทยต้องการนักเรียนที่เรียนแบบ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education : Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) มากขึน้ ตวัอย่างเช่น ในเขตพฒันาโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) แต่ผู้เรียนแบบ STEM 
ยังคงมีน้อย ส�าหรับสมรรถนะแรงงานในมุมมองของผู้ประกอบการนั้นก็ต้องการ
แรงงานที่มีลักษณะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีความมี
วินัยในการท�างาน มีความสามารถในการน�าเอาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการท�างาน
จริง มีทักษะเกี่ยวกับการติดต่อต่างประเทศ ในขณะท่ีข้อมูลจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ได้ท�าการส�ารวจบริษัทจ�านวน ๘๐๐ บริษัท ในปี ค.ศ.๒๐๑๗ 
และ ๒๐๑๘ พบว่า แรงงานร้อยละ ๒๐ เป็นแรงงานท่ีขาดทักษะดิจิทัล อนัเป็นสาเหตุ
ที่บริษัทใหญ่ ๆ จึงไม่เข้ามาลงทุน อีกท้ังยังพบว่าประเทศไทยยังขาดแรงงานฝีมือ 
โดยเฉพาะแรงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ซอฟแวร์และอาหาร โดยมีแรงงาน
ฝีมือเพียงร้อยละ ๑๔.๔ เท่านั้น
  โดยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ พบว่า สถานการณ์
โควิด-๑๙ เป็นปัจจัยเร่งท�าให้ธุรกิจปรับตัวเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
transformation) หุ่นยนต์ (Robotics) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) 
นอกจากนี้ ส่งผลให้แรงงานบางส่วนจ�าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองด้วย  
เพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีข้ึน (Up skill) และการสร้างทักษะใหม่ที่จ�าเป็นใน 
การท�างานให้สอดคล้องกบัความต้องการ (ReSkill) แต่ในขณะเดยีวกนัได้ส่งผลให้เกดิ

ความเหลื่อมล�้าทางการเรียนรู้
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  ประการท่ี ๔ ค่านิยมเห็นกระพี้ดีกว่าแก่น โดยสังคมไทยจะเน้น 

ค่านิยมในการให้คุณค่าสิ่งที่เป็นกายภาพ (ภายนอก) มากกว่าจิตภาพ (ภายใน)  

โดยจะเหน็ได้จาก การให้ค่าเหรยีญโอลมิปิกกฬีามากกว่าให้ค่าโอลิมปิกวชิาการ หรือ

การให้ค่าดารา นางงาม มากกว่าคนท�าดีและคนเสียสละ หรือการให้ค่าเน็ตไอดอล  

คนสวยพูดเก่ง มากกว่าคนคิดดีคิดเก่ง อีกทั้งสังคมยังให้ความส�าคัญกับความร�่ารวย 

ส�าหรับสถานการณ์หลังการแพร่ระบาด Covid-๑๙ พบว่า (๑) คนเก่งจะกระจุกตัว

อยู ่ในภาคส่วนท่ีให้ค ่าตอบแทนสูง (๒) สังคมให้ความยกย่องกับคนหล่อ  

สวย รวย เก่ง มากกว่าการยกย่องคนดี คนเก่ง คนเสียสละ และมีคุณธรรม (๓)  

การเป็นสังคมที่ตัดสินใจบนพื้นฐานของต้นทุนและประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าการ

ค�านงึถึงส่วนรวมและสงัคม (๔) การเป็นสงัคมบรโิภคนยิม และมปัีญหาหนีส้นิรนุแรง

มากขึน้ (หนีค้รวัเรอืนต่อ GDP ของประเทศไทยอยูใ่นอนัดับที ่๑๓ ของโลก และเป็น

อนัดบัที ่๑ ของประเทศก�าลงัพฒันา) และ (๕) เป็นสังคมทีก่ระท�าส่ิงทีไ่ม่ถกูต้องเพ่ือ

แลกกับผลประโยชน์ เช่น การคอร์รัปชั่น และการขายบริการทางเพศออนไลน์  

ซึ่งสาเหตุของการขายบริการทางเพศออนไลน์ ได้แก่ การหาเงินใช้จ่ายไม่เพียงพอ 

ความอยากได้อยากมีตามกระแสวัยรุ่น ความฟุ้งเฟ้อ การประชดชีวิต ครอบครัว

ยากจน และเป็นการหารายได้ง่าย เป็นต้น

 ประการที ่๕ สงัคมทีม่คีวามเป็นปัจเจกนยิม จากการเปล่ียนแปลง

ต่าง ๆ ที่ผ่านมาส่งผลให้สังคมไทยมีขนาดเล็กลง ดังจะเห็นได้จากเดิมที่เป็นสังคม

เครอืญาต ิเปลีย่นเป็นสงัคมต่างคนต่างอยู ่จากครอบครวัขยาย เปลีย่นเป็นครอบครวั

เดีย่ว โสด และหย่าร้าง จากครอบครวัท่ีมพีีน้่อง เปลีย่นเป็นครอบครวัทีม่ลีกูคนเดียว 

จากการปฏิสัมพันธ์แบบต่อหน้า เปลี่ยนเป็นสังคมเสมือนจริง (online) ส�าหรับ

สถานการณ์หลังการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ ท�าให้เกิดการเว้นระยะห่างระหว่างกัน

มากขึ้นด้วยการลดปฏิสัมพันธ์แบบเจอหน้าโดยตรง มาเป็นใช้เทคโนโลยี ซึ่งทิศทาง

นี้ยิ่งเป็นตัวผลักให้สังคมไทยเป็นปัจเจกมากขึ้น ต่างคนต่างเอาตัวรอด โดยมักค�านึง

ถึงเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องส่วนรวม อีกท้ังได้เกิดความเจ็บป่วยหรือความผิดปกติ 

ทางอารมณ์มากยิ่งข้ึน เช่น จิตเภท ความแปรปรวนทางอารณ์ และโรคซึมเศร้า 

เป็นต้น
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  ประการที่ ๖ สถาบันหลักทางสังคมสั่นคลอน ได้แก่ (๑) สถาบัน

ครอบครัว เกิดภาวะทีพ่่อแม่ไม่มเีวลาให้ลกู ส่งผลให้ครอบครวัล่มสลาย การแต่งงาน

ลดลง การหย่าร้างเพิม่ขึน้ การขาดความรูแ้ละขาดทกัษะเล้ียงดูลูก เด็กและเยาวชน

ถูกหล่อหลอมด้วยสื่อโซเซียล และมีแนวโน้มการเกิดครอบครัวรูปแบบใหม่  

ในอนาคต เช่น พ่อพ่อและแม่แม่ เป็นต้น (๒) สถาบันการศึกษา สอนโดยวิธีท่องจ�า

มากกว่าการคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) คนเก่งอาจไม่อยากเป็นครู และจะมุ่ง

หารายได้โดยไม่ต้องใช้ความรู้มาก เช่น การขายของออนไลน์ ซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์ต่อ

ตลาดแรงงาน (๓) สถาบันศาสนา จะยึดถือเครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรม ส่งผลให้

ศาสนทายาทลดลง การเข้าวัดท�าบุญเฉพาะวันส�าคัญทางศาสนา วัดอาจถูกลด

บทบาทในการเปน็ศนูยก์ลางของประชาชน การใช้ศาสนาเปน็เครือ่งมอืในการสร้าง

ความแตกแยกและความรุนแรง เช่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

(๔) สถาบันการเมือง ความเชื่อมั่นทางการเมืองอาจลดลง และต�่าสุดในรอบ ๑๔ ปี 

ซึง่พรรคการเมอืงจะไม่เป็นกลไกทางอดุมการณ์และนโยบาย การขาดประสทิธภิาพ

ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน ปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่น และ (๕) สถาบันเบื้องสูงจะถูกท้าทายด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จและท�าให้

เยาวชน/คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง 

 ประการที่ ๗ เกิดความขัดแย้งระหว่างช่วงวัย ได้แก่ (๑) การไม่

พอใจรัฐบาลซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท่ัวโลก โดยตัวเลขการประท้วงทาง 

การเมืองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๑.๕ ต่อปี ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ นอกจากนี้ ตัวเลขความ

พึงพอใจต่อประชาธิปไตยท่ัวโลก พบว่า มีความไม่พอใจประชาธิปไตยสูง ส�าหรับ 

ในประเทศไทยพบเหตกุารณ์ประท้วงรฐับาลต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ นอกจากนี ้ในปัจจุบัน

ยังพบว่า เยาวชนมีความกล้าที่จะแสดงออกทางการเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

การเรยีกร้องสทิธิเสรภีาพของตนเอง โดยไม่ได้พิจารณาถงึบทบาทหน้าทีข่องตนเอง
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  ๓. มิติวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย อ.ว่ำน ฉันทวิลำสวงศ์ 

กล่ำวถึง การขับเคลื่อนของเทคโนโลยี (Driver of technology) ซึ่งเป็นทรัพยากร

ที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทาง (means) แต่ก็ไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของ

การพัฒนาเทคโนโลยี (ends) ในอนาคตอิทธิพลของการล้มล้างอุตสาหกรรมเดิม 

(disruption) มี ๑๑ ประการ โดยมีแนวคิดส�าคัญแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่ม

เทคโนโลยี ซึ่งโปรแกรมต่าง ๆ จะเข้ามาตอบสนองตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยเข้า

มาเชื่อมโยงและขยายขนาด ความเร็ว และขอบเขต ๒) กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์และ

เศรษฐกิจ ซึ่งป ัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จะก�าหนดรูปแบบความร่วมมือและ 

ความตึงเครียดระหว่างประเทศ และปัจจัยเศรษฐกิจจะแสดงบทบาทส�าคัญใน 

การขับเคลือ่นด้านภูมริฐัศาสตร์ และ ๓) ด้านสิง่แวดล้อม ซ่ึงปัญหาสิง่แวดล้อมจะเป็น

อุปสรรคใหญ่ และมีห้วงระยะเวลาตลอดช่วงอายุของมนุษย์ ส�าหรับการขับเคลื่อน

เทคโนโลยีในอนาคตของไทย โดยมีแนวทาง ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability 

and resiliency) ซึ่งมีข้อตกลงปารีส ค.ศ.๒๐๑๖ การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ 

และการคาดเดาได้และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของ 

disruption เป็นต้น ด้านเศรษฐกิจ ความมีประสิทธิภาพและการเข้าถึง (Efficiency 

and accessibility) ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล/แหล่งข้อมูล และการเชื่อมโยงถึง/ 

ความคล่องตัวในตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส�าหรับด้านสังคมความเท่าเทียม

และความเสมอภาค ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น แต่หมายรวมถึงประเทศอื่น

และระบบอื่น ๆ ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเรื่องของความเร็ว ได้แก่ 5G ซึ่ง

เป็นความเร็วมากกว่า 4G ถึง ๒๐ เท่า จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญในซีวิต 

ประจ�าวัน และจะมีโปรเซสเซอร์ (Processors) ซึ่งจะมีความเร็วสูงขึ้นและระบบ

คอมพวิเตอร์ทีก้่าวหน้ายิง่ขึน้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนเร่ืองของปริมาณ ได้แก่ 

Big Data ที่จะมีจ�านวนมากขึ้น หลากหลาย และรวดเร็วยิ่งข้ึน และนาโนโรบอท 

(Nano robot) ซึ่งเป็นหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรโดย

จะเข้ามาก�าหนดและควบคุมงานแทนมนุษย์ และจะเข้าสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อ 

ของทุกสิ่งตลอดเวลา (Hyper-connected world) และข้อมูลจะขับเคลื่อนโลก 
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(Data-driven world) โลกจะก้าวสู่ความยั่งยืน (Sustainably-moving world) 

และเป็นโลกของสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลง (Biosphere-modified world)

   อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี จะน�าไปสู่ ปัจจัย

ข้อกังวล ๓ ประการ ได้แก่ ประการแรก อุปสรรคในการเข้าถึง (Barriers to entry) 

ได้แก่ ๑) อุปสรรคด้านโครงสร้าง ได้แก่ ต้องลงทุนในโครงสร้างทางกายภาพใหม่ 

เช่น โดรน ยานพาหนะอิสระ รวมถึงทางเดินและทางจักรยาน เป็นต้น ความพร้อม

ของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ต�่า เช่น ระบบเซ็นเซอร์ส�าหรับเมืองอัจฉริยะ และการ

รวบรวมข้อมลูและโครงสร้างอาจต้องเปลีย่นแปลงด้วยค่าใช้จ่ายทีสู่งข้ึน ๒) อปุสรรค

ด้านกฎระเบยีบ ได้แก่ ระบบราชการท�าให้การเปลีย่นแปลงเป็นเรือ่งยาก และบทบาท

ของรัฐในการก�ากับดูแลยังไม่ทันสมัย และ ๓) อุปสรรคด้านความสามารถ (ภาครัฐ

และเอกชน) ได้แก่ ความสามารถทางการเงิน ทักษะ/ความรู้ และมุ่งเน้นไปที่การใช้

งานจริงในทนัทมีากกว่าการน�าไปใช้ท่ีไม่มคีวามชดัเจน ประการที ่๒ การน�าไปใช้โดย

อตัโนมตั ิ(Automated adoption) ได้แก่ ๑) การพึง่พาแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์ม

จะเข้ามาก�าหนดมนุษย์มากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์ม ท�าให้ต้องปรับ

เป็นระบบโดยอัตโนมัติ และ AI ก�าลังเข้ามาก�าหนดชีวิตของเรา โดยที่เราไม่รู้  

๒) มาตรฐานเทคโนโลยี เนื่องจากน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในมาตรฐานอื่น ๆ และ

ควบคุมบางผลิตภัณฑ์ของตลาด และ ๓) การไม่ยอมรับในการปรับตัว จากผู้ไม่ชอบ

เทคโนโลยี

   ในขณะที ่เทคโนโลยสีร้างโอกาส ๔ ประการ ดังนี ้๑) ประสิทธภิาพ

ที่สูงขึ้น เช่น การตอบสนองอย่างต่อเนื่อง และแก้ไข/ปรับใหม่ได้ทันที ๒) สามารถ

ช่วยในการขาดแคลนแรงงานและการผลิต เช่น งานในโลกอัตโนมัติ เป็นต้น  

๓) ความเกีย่วข้องทางเศรษฐกิจในระดบัโลก เช่น งานอตัโนมติัในโลกดิจิทลั เป็นต้น 

และ ๔) การเสนอแนวทางแก้ไขท่ียัง่ยนืและมปีระสทิธผิล ได้แก่ พลงังานทดแทนและ

นวัตกรรม ส�าหรับความท้าทายด้านเทคโนโลยี ๕ ประการ ได้แก่ ๑) การค�านวณ

ล่วงหน้าของการกระท�าในรหัส (action in codes) ซึ่งการตรวจสอบโค้ดดังกล่าว

จะด�าเนินการอย่างไร (เช่น การเหยียดสีผิว โดย AI จดจ�าใบหน้า) ๒) หากเกิด 
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ความผิดพลาดใครเป็นผู้กระท�าหรือถ้าเป็นเท็จควรจะเฝ้าติดตามอย่างไร โดยผู้ใด 

และ ณ ที่ใด เป็นต้น ๓) สงครามไซเบอร์ อาชญากรรม การโจมตี และอื่น ๆ  

๔) การลักพาตัวและเรียกค่าไถ่ข้อมูล และ ๕) การน�าไปสู่การสร้างปัญหาอื่น ๆ  

ที่เราอาจมองข้าม เช่น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เซลล์แสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่ เป็นต้น

  ๔. มิติทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ธรณ์ 

ธ�ำรงนำวำสวัสดิ์ กล่าวถึง นโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากที่สุด คือ 

นโยบายเป้าหมายใหม่ยโุรปเพือ่ลดโลกร้อน (European Green Deal) ทีเ่ป็นนโยบาย

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของยุโรป ซึ่งมีเป ้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ แต่ในยุโรปเองก็ประสบปัญหาในการผลักดันให้อุตสาหกรรม

ภายในบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นประเทศน�าเข้าสินค้าท่ีมี 

การเรยีกเก็บภาษคีาร์บอน ซึง่จะเรยีกเกบ็ภาษคีาร์บอนจากสนิค้าน�าเข้า โดยจะเริม่ต้น 

ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ ซึ่งประเทศไทยจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ซ่ึงหลักการใน 

การคดิภาษคีาร์บอนในสนิค้าแต่ละชนิดจะเริม่ต้นการคดิตัง้แต่เริม่ต้นของกระบวนการ

ผลติ ไปจนถงึวนัทีส่่งออกสนิค้า ซ่ึงประเทศไทยต้องจ่ายเงนิค่า Carbon Credit เมือ่

เปรยีบเทยีบผลกระทบทีจ่ะมต่ีอประเทศไทยระหว่างการท�าประมงทีข่าดการควบคมุ 

(Illegal Unreported  and  Unregulated  Fishing หรือ IUU) และนโยบาย 

European Green Deal ซึ่งนโยบาย European Green Deal นั้น จะสร้าง 

ผลกระทบต่อไทยมากกว่า ส�าหรับประเด็นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของปัญหา 

สิง่แวดล้อมโลก คอื ประเดน็ความรบัผดิต่อก๊าซเรอืนกระจกจากการผลติสนิค้า และ

ประเดน็ความรบัผดิชอบต่อขยะทีเ่กดิจากการบรโิภคสนิค้า ซึง่สองประเดน็นีจ้ะท�าให้

โลกเปลี่ยนไป ซึง่ในปัจจบุนั ประเทศไทยได้มกีารแถลงยทุธศาสตร์ BCG Economy  

หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-

Green Economy) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว 

ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบโลกด้านสิ่งแวดล้อม
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  แผนการปฏิรูปประเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ได้ก�าหนดประเดน็ ๖ เรือ่งหลกั ได้แก่ ทรพัยากรทางบก ทรพัยากรทางน�า้ ทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบบริหาร

จัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยมเีป้าหมาย ดงันี ้๑) ทรพัยากรธรรมชาติ

ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน เป็นรากฐานการพัฒนา

ประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ๒) ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและระบบนิเวศ ๓) เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทา 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ ๔) มีระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า สร้างความเป็นธรรม 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและข้อตกลงระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศ

  ส�าหรับทรัพยากรทางบก อันหมายรวมถึง ทรัพยากรป่าไม้และ 

สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร่ มีเป้าหมาย ดังนี้ ๑) ประเทศไทยมีพื้นที่ 

ป่าไม้ทีเ่หมาะสมกับความสมดลุของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์ ๒) ประเทศไทย

มีแผนการใช้ที่ดินของชาติทั้งระบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ ๓) มีการใช้ทรัพยากรแร่ม ี

ความเหมาะสม เป็นธรรม และค�านึงถึงดุลยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และสขุภาพของประชาชน  โดยมค่ีาเป้าหมายทีต้่องบรรลภุายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดงันี้ 

๑) มพีืน้ทีส่เีขยีวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพืน้ทีป่ระเทศไทย ๒) พืน้ทีเ่กษตรอนิทรย์ี

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีก่อน ๓) ประเทศไทยมีแผนที่ศักยภาพแร่ แหล่งแร่ การจ�าแนก

เขตศกัยภาพแร่ และบัญชีทรพัยากรแร่ เพ่ือเป็นฐานส�าหรบัการใช้ ส�าหรบัทรพัยากร

น�า้ ได้แก่ น�า้ฝน น�า้ผวิดนิ และน�า้ใต้ดนิ โดยมเีป้าหมาย เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหาร

จัดการและการดูแลรักษาทรัพยากรน�้า มีค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี ๒๕๖๕ 

181Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023



เกิดพื้นที่ตวัอย่างทีม่ีการบริหารจัดการทรพัยากรน�้าร่วมกนัทกุภาคส่วนและมีกลไก

หรอืเครือ่งมอืเพือ่ขยายผลไปสูพ่ืน้ท่ีอ่ืน ส�าหรบัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้แก่ 

ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และแนวปะการัง โดยมีเป้าหมาย มีการก�าหนดเขต

ทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง และจดัท�า One Marine Chart โดยมค่ีาเป้าหมายทีต้่อง

บรรลุภายในปี ๒๕๖๕ คือ ต้นฉบับแผนที่การจ�าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง 

รายจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาพรวมของพื้นที่ทางทะเล และยังมีเป้าหมาย ในการ

จัดท�าร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีเป้าหมาย

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภายในปี พ.ศ.

๒๕๖๕ ส�าหรับการบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง  มีเป้าหมายก�าหนด

แนวทางจัดการขยะในทะเลและชายฝั่งที่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเป้าหมายที่ต้อง

บรรลุภายในปี ๒๕๖๕ คือ ปริมาณขยะทะเลดีขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ 

เป็นต้น ส�าหรับความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง 

ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีเป้าหมาย คือ ให้มีระบบข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยมีเป้าหมาย ให้มีบัญชีรายการ

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและมศีนูย์ข้อมลูกลางด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ นอกจากน้ัน ยังมีเป้าหมายให้มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 

ท้องถิ่น ครอบคลุม ทั่วประเทศ ภายในปี ๒๕๖๕ อีกด้วย ส�าหรับด้านสิ่งแวดล้อม  

มีประเด็นปฏิรูประบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก�าเนิดมีประสิทธิภาพส่งผลต่อ

คุณภาพสิง่แวดล้อมและคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน โดยมค่ีาเป้าหมายทีต้่องบรรลุ

ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศลดลง

เหลือ ๒๕.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร น�้าเสียชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูก

ต้องอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ขยะมลูฝอยได้รบัการจดัการอย่างถกูต้องไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ ๗๕ ปรมิาณการใช้ถุงพลาสตกิและกล่องโฟมบรรจอุาหารทีท่�าจากวสัดยุ่อยสลาย

ยากลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 

๘๕ และจะมุง่ผลกัดนัทกุภาคส่วนให้ร่วมแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

โดยมีค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ คือ ให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023182



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการพัฒนาและมีผลบังคับใช้ ส�าหรับระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นการปฏิรูประบบและ

โครงสร้างการจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EIA และ 

EHIA) โดยมีเป้าหมายพัฒนาและยกระดับระบบ EIA และ EHIA ให้เป็นท่ีเชื่อมั่น

ยอมรับของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และมีประเด็นการปฏิรูป ระบบ

การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Strategic Environment 

Assessment : SEA) โดยมีเป้าหมาย เพื่อใช้ระบบ SEA เป็นเครื่องมือเพิ่มขีด 

ความสามารถในการก�าหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และ

บูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

   เมือ่พจิารณาทรพัยากรธรรมชาติของประเทศไทย ป่าชายเลนนัน้

สามารถดูดซับคาร์บอนได้ดีกว่าป่าบก เป็นบลูคาร์บอน (Blue Carbon) หมายถึง 

การที่คาร์บอนถูกดูดซับโดยมหาสมุทร และระบบนิเวศชายฝั่ง ซึ่งทั้งป่าชายเลน 

ที่ราบน�้าท่วมถึง และแหล่งหญ้าทะเลนั้นจะท�าหน้าที่เก็บกักคาร์บอนในรูปแบบ 

ชวีมวล และการทบัถมของตะกอนลงสูช่ัน้ดนิ ซึง่ปัจจุบนัโลกได้ให้ความสนใจอย่างยิง่  

แต่ความสามารถดูดก๊าซคาร์บอนของป่าจะเป็นไปในลักษณะ S Curve กล่าวคือ 

เมือ่ถงึจุดหนึ่งความสามารถในการดดูก๊าซคาร์บอนจะชะลอตวัลง โดยในช่วง ๒๐ ปี

แรกนั้น ป่าจะดูดก๊าซคาร์บอนได้ดีที่สุด ในส่วนของการรักษาป่าให้สมบูรณ์ เพื่อให้

สามารถดูดก๊าซคาร์บอนได้มากนั้น ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะหากต้องการให้ป่าดูดซับ

คาร์บอน ต้องฟื้นฟูป่ามากกว่าการอนุรักษ์ป่า ซึ่งในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับ

เร่ืองของการค้ามากยิ่งข้ึน และมีแนวโน้มว่า ชาติมหาอ�านาจจะหยิบยกประเด็น 

สิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของการกีดกันทางการค้า เช่น สหรัฐฯ ชี้ว่าไทยมีสถิติ

การจับเต่าทะเลมาก มีขยะในทะเลมาก น�าไปสู่การกีดกันสินค้าอาหารทะเลไทย  

ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ รวมถึงการส่งออกไปยัง

ประเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ไทยต้องวางแผนรับมือและหาทางแก้ไขต่อไป 
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  ส�าหรับแนวโน้มของมูลค่าคาร์บอนในอนาคต มีแนวโน้มจะเพ่ิม 

สูงขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจ�าเป็นต้องวางแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยต้องค�านึง

ถงึมลูค่าทีต้่องสญูเสยีไปกับเร่ืองนีด้้วย เช่น การเพิม่พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม ซ่ึงท�าให้พืน้ที่

ป่าลดลง ส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการส่งออกที่จะต้องเสียค่า Carbon Credit  

ที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

  นอกจากนั้น กระแสการใช้รถพลังงานไฟฟ้าจะมากขึ้น และรถใช้

น�า้มนัจะลดน้อยลง ซ่ึงเมือ่พจิารณาจากสถานการณ์การใช้น�า้มนัของโลก โดยอ้างองิ

จากรายงานของบริษัทบีพี (BP) ซึ่งเป็นบริษัทน�้ามันขนาดใหญ่ของโลก ระบุว่า  

จุดสูงสุดของการใช้พลังงานน�้ามันของโลก (Peak Oil) สิ้นสุดลงแล้ว โดยตัวเร่งที่จะ

ท�าให้ถึงจุดสิ้นสุดการใช้พลังงานน�้ามัน (Net Zero) คือ การตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกที่แต่ละประเทศก�าหนดเป้าหมายไว้ ส่วนน�้ามันที่เหลือจากการผลิตจะ

ใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีเท่านัน้ ส�าหรับสถานการณ์การใช้น�า้มนัของ

ไทยนัน้ ประเทศไทยควรมีการวางแผนการใช้ก๊าซธรรมชาติเพือ่เป็นพลงังานทดแทน 

เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานจากฟอสซิลที่สากลยอมรับว่าเป็นพลังงาน

สะอาด โดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติในอนาคต 

  ๕. มิติกำรเมืองและกำรปกครอง โดย ดร.บุญส่ง  ชเลธร  

กล่าวถงึ ประเดน็ความท้าทายทางการเมอืงและรฐับาลไทยในปัจจบุนั ประกอบด้วย 

๔ ประเด็น ได้แก่ 

   ประเด็นท่ี ๑ สถานการณ์โควิด เป็นสถานการณ์ปัญหาในด้าน

สาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจ อาทิ กิจการโรงงานต่าง ๆ  ได้รับ

ผลกระทบต้องปิดกจิการ ประชาชนตกงาน จงึเป็นความท้าทายในการแก้ปัญหาของ

รฐับาล โดยมกีารออกมาตรการหรอืโครงการต่าง ๆ  เพือ่เยยีวยาประชาชน นอกจาก

นั้น ยังส่งผลกระทบต่อด้านสังคม กล่าวคือ ประชาชนตกอยู่ในสภาวะยากจน 

มากขึ้น เกิดเป็นระบบปัญหาที่เป็นห่วงโซ่ และน�าไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมือง 
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   ประเดน็ที ่๒ สถานการณ์มอ็บคนรุ่นใหม่ เกดิการรวมตัวคนรุ่นใหม่

ภายใต้ข้อเรียกร้อง ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) การหยุดคุกคามประชาชน ๒) การแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ๓) ให้นายกรัฐมนตรีลาออก ซึ่งในช่วงแรกของการออกมารวมตัวนั้นได้

รับการสนับสนุนจากประชาชนจ�านวนมาก แต่ต่อมาเมื่อประเด็นในการรวมตัว 

เริม่เปล่ียน โดยกล่าวถงึการปฏริปูสถาบนัมากขึน้ จงึเกดิความขดัแย้งข้ึนภายในกลุม่ 

ซึ่งกลุ่มแรก คือ กลุ่มปลดแอก โดยจะเน้นตามข้อเรียกร้อง ๓ ประการ และอีกกลุ่ม 

คอื กลุม่แนวร่วมธรรมศาสตร์ ซึง่เสนอเรือ่งการปฏริปูสถาบนั และพยายามจะแย่งชงิ

อ�านาจ ซึง่การรวมตวัของคนรุน่ใหม่นี ้ คาดว่าอาจได้รบัการสนบัสนนุหรอืการจดัต้ังข้ึน 

เนือ่งจากความพร้อมของทนุในการใช้เพือ่การออกมาเรยีกร้อง อาท ิเวท ีและอปุกรณ์

ที่ใช้แสดงเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

   ประเดน็ที ่๓ การแก้ไขรฐัธรรมนญู อนัเป็นรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจุบนั 

(ฉบับที่ ๒๐) ของประเทศไทย ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ - ปัจจุบัน และคาดว่าจะ

มีรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๑ ได้อย่างแน่นอน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ นั้น  

ได้สร้างความขัดแย้งให้แก่ประชาชนจ�านวนมาก และยังไม่มีแนวโน้มที่จะสามารถ

แก้ไขได้ ซึ่งหากจะแก้ไขนั้น แนวทางแรก คือ การยกเลิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ก่อนอันดับแรก

   ประเด็นที่ ๔ การปฏิรูปสถาบันซ่ึงด�าเนินมาต้ังแต่ พ.ศ.๒๔๗๕  

ก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครองของประเทศไทย โดยมกีารปกครองแบบราชาธปิไตย 

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ และเปล่ียนเป ็นระบอบราชาธิปไตยภายใต ้ 

รัฐธรรมนูญ จนเข้าสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักศึกษาในสมัย ๑๔  

ต.ค.๒๕๑๖ ซึ่งได้เคยกล่าวถึงเรื่องสถาบัน แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้จนปัจจุบัน  

จนเกดิความขดัแย้งระหว่างกลุม่นกัศกึษาและกลุ่มฝ่ายซ้ายท่ีเทดิทนูพระมหากษตัริย์ 

ซึ่งปัญหานี้ได้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งในปัจจุบันนี้ ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

ของรัฐบาลในชุดปัจจุบันต่อการบริหารจัดการประเทศ

   ส�าหรับประเด็นความท้าทายในมิติทางการเมืองการปกครอง 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มี ๓ ประการ ได้แก่ 
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   ประการแรก คอื ความขัดแย้งทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคมในอนาคต ได้แก่ 

ช่องว่างระหว่างช่วงวัย (Generation Gap) ซึ่งจะน�าไปสู่ความขัดแย้งทางความคิด

และการกระท�า ซึ่งประเทศไทยมีความขัดแย้งทางการเมืองมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ 

จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าความขัดแย้งอาจจะมีรูปแบบเปลี่ยนไป แต่ก็ยังคงไม่สิ้นสุด  

ซึง่เป็นความขดัแย้งระหว่างวยัของคนรุน่เก่ากบัคนรุน่ใหม่ทีม่แีนวทางการด�าเนนิชวีติ 

หรือความคิดที่แตกต่างกัน 

   ประการท่ี ๒ สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าและความอยุติธรรม

ภายในสังคม ได้แก่ ปัญหาคนจนในสังคมที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งรัฐบาลมุ่งเน้นไป

ทีก่ารแก้ไขปัญหารายได้ข้ันต�า่ โดยค�านงึเพยีงเรือ่งรายได้เท่านัน้ ซึง่ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาสังคมได้ เนื่องจากวิกฤตของปัญหาคนจนมีทั้งหมด ๔ ด้าน ได้แก่  

๑) รายได้กับทรัพย์สิน ๒) โอกาส เพราะหากโอกาสของคนในสังคมไม่เท่าเทียมกัน 

ก็จะยังคงท�าให้ปัญหาต่าง ๆ ยังคงอยู่เช่นเดิม ๓) อ�านาจ ซึ่งหากขาดอ�านาจ ก็จะ

ท�าให้หมดโอกาสในการเข้าไปต่อรองหรือแสวงหาแนวทางแก้ไขต่าง ๆ เพื่อความ

อยูด่กีนิด ีเช่น รฐับาลจะสามารถปฏิบัต/ิด�าเนนินโยบายต่าง ๆ  ได้ ถงึแม้จะขดัตากบั

ประชาชน แต่ประชาชนก็ไม่มีอ�านาจในการต่อรองหรือเข้าไปตรวจสอบได้ ซึ่งบ่อย

ครั้งที่ผู ้มีอ�านาจได้ใช้อ�านาจของตนปฏิบัติในทางที่มิชอบ จนเกิดการสะสม 

การกระท�าในทางท่ีมชิอบมากขึน้ แต่ไม่สามารถด�าเนนิการแก้ไขอะไรได้ และ ๔) ศักดิศ์รี 

ซึ่งความยากจนท�าให้ความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์ไม่เท่ากัน

   และประการท่ี ๓ ประเด็นปัญหาเรื่องระบอบประชาธิปไตย 

ของประเทศ ในประเด็นเรื่องอ�านาจอธิปไตย ซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อสู้กันอีกยาวนาน  

กว่า ๘๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ จากการตีความตามรัฐธรรมนูญ โดยในรัฐธรรมนูญ

ฉบบัที ่๒๐ ของไทยนัน้ มปัีญหาในเร่ืองของการบัญญตัคิ�า ตวัอย่างเช่น ค�าว่า “อ�านาจ

อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” แต่หลายครั้งมักใช้ค�าว่า “อ�านาจอธิปไตยมาจาก

ปวงชนชาวไทย” ซึ่งสอดคล้องกับหลักการใช้ค�าว่า “มาจาก” กับ “เป็นของ” ที่แฝง

อยู่ในตัวบทกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญของไทยมาตลอดเวลา ซึ่งหากค�าว่า “มาจาก

ปวงชนชาวไทย” คือ ปวงชนชาวไทยถืออ�านาจนี้เป็นการชั่วคราว หากเมื่อใดมี

Thailand Strategic Outlook 2021 – 2023186



ตัวแทนเข้ามา เช่น ผู้แทนราษฎร เป็นต้น จะได้อ�านาจนี้ไป ปวงชนชาวไทยนั้น  

กม็ีหน้าที่เพียงรอการเป็นเจ้าของอ�านาจอกีครั้งในการเลอืกตั้ง แต่ถ้าค�าว่า “อ�านาจ

อธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” โดยไม่ได้หมายรวมถึงการมีตัวแทนเข้ามารับ

อ�านาจนั้น หากแต่อ�านาจนั้นจะเป็นของปวงชนชาวไทยอยู่เสมอ 

   นอกจากนั้น ค�าว ่า “ใต้” กับค�าว่า “ตาม” ตัวอย่างเช่น  

ราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ หรือราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่า 

ปัญหาในระบอบประชาธปิไตยไม่ใช่เพยีงแค่ค�าเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึความหมายและ

นัยที่แฝงอยู่ และยังมีประเด็นปัญหาอีกประการ คือ วงจรอุบาท ซึ่งเป็นสถานการณ์

ทีร่ฐับาล/พลเรอืนมกีารทุจรติ (corruption) โดยเป็นกระบวนการดงันี ้๑) รฐัประหาร 

๒) ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ๓) เกิดการเลือกตั้ง ได้รัฐบาลใหม่ ๔) มีปัญหา เกิดการแย่ง

ชิงต่อสู้ กล่าวหา และน�าไปสู่การรัฐประหารเช่นเดิม ส�าหรับในประเทศไทยเกิด 

การรฐัประหารแล้วกว่า ๑๑ ครัง้ และมกีบฎ ๗ ครัง้ (ซ่ึงท�าการท�ารฐัประหารไม่ส�าเรจ็)  

   นอกจากนั้น ยังมีค�าที่ประชาชนชาวไทยมักจะสับสัน คือ ค�าว่า 

“ปฏิวัติ” กับ “รัฐประหาร” ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีรัฐประหาร ๑๑ ครั้ง จากการ

ยึดอ�านาจ โดยเรียกว่าการรัฐประหาร  ส่วนการปฏิวัติในสังคมไทยมีเพียง ๒ ครั้ง ใน

ตลอดเวลา ๘๙ ปีที่ผ่านมา ซึ่งครั้งแรก คือ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิ.ย. พ.ศ.๒๔๗๕ คือ  

การเปลี่ยนแปลงของชาติจากราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นราชาธิป

ไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย และครั้งที่ ๒ คือ เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. 

พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง อ�านาจ ซึ่งเป็นอ�านาจของทหารที่เข้า

มาเกี่ยวพันและเข้ามาจัดการในเรื่องการเมืองในขณะนั้น 

  ๖. มิติเศรษฐกิจ โดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนำม กล่าวถึง งานวิจัย 

“ประเทศไทยกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ New World Order” 

เสนอต่อกองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการในการท�าวิจัยครั้งนี้ได้ใช้หลักภูมิรัฐศาสตร์และ
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เศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ หลักภูมิศาสตร์ได้กล่าวถึงปัจจัยที่อยู่ในธรรมชาติและมีผล

มาก�าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ รวมเข้ากับหลักรัฐศาสตร์ อันเกี่ยวข้องกับการเมือง

และการทหาร และหลักเศรษฐศาสตร์ โดยการส�ารวจความคิดเห็นจากหลายภาค

ส่วนประมาณกว่า ๓๐๐ คน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

โดยส�ารวจสภาวะแวดล้อมภายนอกที่เรียกว่า “จุดอ่อนเดิม” พบว่า บาปก�าเนิด 

(Original Sins) ของประเทศไทย ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านเศรษฐกิจ  

อนัเป็นผลจากโครงสร้างการผลติทีล้่าสมยั กระจกุตวั พึง่พาบางภาคส่วนมากเกนิไป 

ขาดแคลนเทคโนโลยี ผูกขาดโดยเจ้าตลาด ขาดแคลนพลังงาน ขาดข้อตกลงการค้า

เสรี และเทคโนโลยีสร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) ๒) ด้านสังคม 

โดยสังคมสูงวัยเต็มขั้น การกระจายรายได้ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล�้า การศึกษา

ผลิตคนไม่ตอบสนองความต้องการ และหนี้ครัวเรือน และ ๓) ด้านสถาบัน ได้แก่ 

การทุจริต คอร์รัปช่ัน ฉ้อราษฎร์บังหลวง ปัญหาด้านกฎหมายและกติกาที่ล้าสมัย 

และดุลพินิจ และการบังคับใช้กฎหมาย อีกด้วย  

 นอกจากนั้น ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ระเบียบโลกใหม่ โดยแบ่งเป็น 

๒ มิติ ได้แก่ ๑) มิติอาณาบริเวณศึกษา (Area Based Analysis) โดยศึกษา

ภูมิรัฐศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป เอเชียตะวันออก อาเซียน เอเชียใต้ 

ตะวนัออกลาง โลกมสุลมิ และโลกมลาย ูว่าจะเกดิอะไรขึน้ ซ่ึงอาจจะเป็นโอกาสหรอื

จุดอ่อนของประเทศไทยในอนาคต และ ๒) มิติประเด็น (Issue Based Analysis) 

โดยศกึษาจากปัญหาระดบัโลก (Global Issue) ได้แก่ เทคโนโลยสีร้างความพลิกผัน 

(Disruptive Technology) โควดิ-๑๙ (ตวัเร่ง) กฎและกตกิาการค้าระหว่างประเทศ

ที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเด็นสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ หลังจากนั้น ได้จัดท�าฉากทัศน์ที่ประเทศไทยต้องเผชิญ โดยการ

ก�าหนดเป้าหมายของประเทศไทยในระยะสั้น ๑-๒ ปี และระยะกลาง ๓–๕ ปี โดย

มีเป้าหมาย ดังนี้ ในระยะสั้น ๑-๒ ปี ค.ศ.๒๐๒๑-๒๐๒๓ ขั้นการอยู่รอด (Survival)  

เป้าหมาย คือ ประเทศไทยสามารถอยู่รอด มีอยู่ มีกิน และรอดพ้นจากผลกระทบ

ของโควดิ-๑๙ และระยะกลาง ๓-๕ ปี ค.ศ.๒๐๒๓ – ๒๐๒๕ ขัน้ยัง่ยนื (Sustainable)  
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มีเป้าหมายในการรักษาระดับการพัฒนาประเทศที่ระดับประเทศรายได้ปานกลาง 

(Upper Middle Income Country) และเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศที่

ร�า่รวยหรอืประเทศทีย่ากจนพจิารณาจากการค�านวณรายได้ของประชากร โดยราย

ได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต�่ากว่า ๑,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐน้ัน ถือว่าเป็นประเทศที่ยากจน 

และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเกิน ๑๒,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อปี ถือว่าเป็น

ประเทศที่ร�่ารวย เพราะฉะนั้น จากรายได้ ๑,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ จึงได้

แบ่งช่วงของรายได้ออกเป็น ๒ ช่วง คือ รายได้ ๑,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ 

เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับล่าง (Lower Middle Income Country)  

ซึ่งประเทศไทยมีรายได้ในช่วงนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๙๐ ซึ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤติต้มย�ากุ้ง 

และก้าวเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางพ้นจากความยากจน ในช่วงหลังปี ค.ศ.

๒๐๐๐ และประเทศไทยก้าวขึ้นมามีรายได้ระดับกลางถึงระดับบน ในช่วง ๔,๐๐๐ 

- ๑๒,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่ง รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ณ ปัจจุบันของประเทศไทย

อยูท่ี ่๗,๐๐๐ ดอลล่าร์สหรฐั ซึง่ปัจจบุนันี ้ประเทศไทยอยูภ่ายใต้กบัดกัรายได้ปานกลาง 

(Middle Income Trap) ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะตระหนักในการรักษา 

ระดับนี้ โดยต้องไม่ลดระดับจากประเทศรายได้ปานกลางตอนบน (Upper Middle 

Income Country) ไปเป็น ประเทศท่ีมรีายได้ปานกลางระดับล่าง (Lower Middle 

Income Country) อันเนื่องมาจากปัญหาโควิด-๑๙ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มากมาย

และรุนแรง ซ่ึงเป็นความท้าทายของประเทศไทยในการก้าวผ่านจากวิกฤตินี้ โดย

จ�าเป็นต้องก�าหนดจุดยืนและข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะทางนโยบายในมิติภูมิรัฐศาสตร์ ได้แก่ ๑) ท่าทีของ

ไทย คือ การเป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยประเทศไทยจะไม่แสวงหาศัตรู (We Seek 

No Enmity) ๒) รักษาดุลแห่งอ�านาจ เพื่อตอบสนองภาวะกดดันท่ีรุนแรงข้ึนของ

มหาอ�านาจ โดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บบีบงัคบัให้ไทยด�าเนนินโยบายทีข่ดัแย้ง

กับกฎระเบียบของประชาคมนานาชาติ และขัดกับผลประโยชน์ของฝ่ายไทย เช่น 

กรณีคลองไทย กรณีความขัดแย้งในภูมิภาคอื่น ๆ และการใช้เวทีระดับภูมิภาคและ

อนุภูมิภาค เช่น ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขา
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ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) และ กลุ่มความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) 

เป็นต้น ๓) ประชาคมอาเซียน คือ ความสัมพันธ์ที่ไทยต้องให้ความส�าคัญสูงสุดและ 

ไทยต้องเล่นบทบาทน�า เพ่ือเพิ่มดุลอ�านาจในการต่อรองในเวทีนานาชาติ โดยมีวิถี

อาเซียน และความเป็นแกนกลางของอาเซียน เป็นหลักการส�าคัญในการขับเคลื่อน

กระบวนการ Regionalization โดยเครื่องมือส�าคัญ คือ อ�านาจละมุนของไทยผ่าน 

People-to-People Connectivity เช่น การศึกษา การให้ความช่วยเหลือด้าน

สาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ๔) ท่ามกลางวิกฤตการณ์ความขัดแย้งของ

ประเทศมหาอ�านาจ ไทยสามารถเป็นทางเลือกส�าคัญของนานาประเทศในมิติ 

การค้าและการลงทุน เช่น กรณีสงครามการค้า (จีน สหรัฐฯ และอินเดีย) หรือกรณี

ความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เป็นต้น และ ๕) ไทยต้องแสวงหาโอกาส

ใหม่ในภูมิภาคอื่น ๆ  โดยเฉพาะ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง โลกมุสลิม และโลกมลายู

  ส�าหรับข้อเสนอแนะทางนโยบายในมิติเศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) ปฏิรูป

กฎหมาย Regulatory Guillotine, Good Regulatory Practice และ Regulatory 

Impact Analysis ๒) การสร้างแต้มต่อทางการค้า และการดึงดูดการลงทุน ผ่าน 

ข้อตกลงทางการค้าท่ีครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง ๓) เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก 

โควิด-๑๙ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ต้องเน้นนโยบายที่ท�าให้เกิด

การจ้างงาน ๔) วางต�าแหน่งเพื่อแสวงโอกาสของไทยทางการค้าและการลงทุน 

ท่ามกลางความขดัแย้งของมหาอ�านาจ ๕) แสวงหาช่องทางการจัดจ�าหน่าย ๖) ผลผลติที่

คุณภาพสูง สร้างความเชื่อมั่น สร้างตราสินค้า ๗) นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน

ทุกมิติ ๘) สร ้างสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการค้าในทุกมิติ นอกจากนั้น  

มี ๔ อุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศไทยที่เป็นไปได้ ได้แก่ ๑) อุตสาหกรรม

การเกษตร (Agro-Industry) มาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับ มีการรับรอง บริษัท

ขนาดใหญ่ เป็นตัวน�าระยะสั้น แต่ผู้บริโภคจะเป็นผู้ก�าหนดรูปแบบการท�าธุรกิจใน

อนาคต ดังนั้น รัฐต้องสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and 
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Medium Enterprises : SME) ให้สามารถปรับตัวได้ ๒) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

และการเสริมสร้างสุขภาพ (Tourism and Wellness Industry) มาตรฐานและ

สร้างการท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ ๓) อุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Industry) สนับสนุนให้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ เช่น ก�ากบัควิบู ๊Post-Production และ ๔) อตุสาหกรรมเทคโนโลยรีะดับ

สูง (High-Technology-Industry) อันต้องประกอบด้วย ภาวะผู้น�า เงิน เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม

มีนาคม ๒๕๖๔
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ภำพประกอบกำรประชุมวิชำกำร ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรื่อง “Thailand Strategic Outlook 2021 - 2023”

วันพุธที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ เวลำ ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐  

ณ ห้องศรีวรำ เอ โรงแรมทำวน์ อิน ทำวน์
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ภำคผนวก ข





สรุปกำรเสวนำควำมมั่นคง เรื่อง “ยุทธศำสตร์ไทยสู่อนำคต  

(Thailand’s Strategy towards the Future)”

วันพุธที่ ๙ มิ.ย.๖๔ เวลำ ๐๘๓๐-๑๒๐๐ 

ผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน์ Zoom Meetings

  ๑) กำรปำฐกถำพิเศษ หัวข้อ “ยุทธศำสตร์ไทยสู่อนำคต” โดย ศ.ดร.

สุรเกียรติ์  เสถียรไทย อดีตรองนำยกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

กำรต่ำงประเทศ กล่าวถึง ภาพภูมิสังคม ภูมิเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ และ 

ภูมิยุทธศาสตร์ ของโลก โดยแบ่งเป็นประเด็น ประกอบด้วย แนวโน้มใหญ่ของโลก 

(Global Mega Trend) การเปลีย่นแปลงของภมิูสถาปัตย์ทางเศรษฐกจิและการเมอืง

โลก (Change in International Political and Economic Landscape) และ 

ค่านิยมระหว่างประเทศ เพื่อให้เห็นภาพอนาคตของโลก อันจะน�าไปสู่การวางแผน

ยุทธศาสตร์ไทยในอนาคต ดังนี้ 

   ๑.๑ แนวโน้มใหญ่ของโลก (Global Mega Trend) จากสภาวะ “VUCA 

world” อนัประกอบด้วย Volatility (ความผนัผวน) Uncertainty (ความไม่แน่นอน) 

Complexity (ความสลับซับซ้อน) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ) ที่ม ี

การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็นัน้ น�าไปสูแ่นวโน้มใหญ่ของโลก (Global Mega Trend) 

๕ ประการ ได้แก่ ๑) สังคมสูงอายุ (Aging Society) ๒) สังคมที่มีชนชั้นกลางมาก

ยิ่งขึ้น (Middle-Class) ๓) สังคมเมือง (Urbanization) ๔) จากความมั่นคงทาง

พลังงานและอาหาร สู่ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ (Food and Health 

Security) ๕) สังคมนวัตกรรม (The Age of Innovation) และ ๖) สังคมใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อม 

   ๑.๒ การเปลีย่นแปลงของภมูสิถาปัตย์ทางเศรษฐกจิและการเมอืงโลก 

(Change in International Political and Economic Landscape) ใน ๖ ด้าน 

ได้แก่ ๑) ด้านเศรษฐกิจ เช่น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเกิดระบบการเงิน  
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การลงทุนเพื่อพัฒนาใหม่ การเกิดเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ เช่น Fin Tech และ 

Tech Fin เป็นต้น สงครามการค้า การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยี น�าไปสู่ 

การแบ่งแยกทางการค้า การเงนิ และการลงทนุ และการแบ่งแยกเทคโนโลยจีากสหรฐัฯ 

ออกจากจีน ดังนั้น ไทยจ�าเป็นต้องสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น  

การพิจารณาการเข้าร่วม CPTPP เป็นต้น นอกจากนั้น อาเซียนจ�าเป็นต้องพิจารณา

การเข้าร่วมเสรีการค้าและการลงทุนอื่นอีกด้วย ซึ่งการรวมกลุ่มผลประโยชน์นั้น  

ต้องพิจารณาผลประโยชน์ของชาติเป็นส�าคัญ เนื่องจากไม่มีประเทศใดที่จะรับผล

ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ทั้งหมด อาทิ บางประเทศอาจได้ประโยชน์จากการลดภาษี 

เพื่อแลกกับการคุ้มครองทางการค้า เป็นต้น ซึ่งเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ไทยต้อง

พิจารณาให้ถี่ถ้วน ทั้งนี้ควรเกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ 

ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ในอนาคต ในการรับมือด้านเศรษฐกิจ  

๒) ด้านการเมอืง ได้แก่ ปัญหาทะเลจนีใต้ ความตงึเครยีดในเขตปกครองพเิศษฮ่องกง 

ความตึงเครียดเรื่องช่องแคบไต้หวัน และประเด็นอุยกูร์ในซินเจียง แม้ว่าไทยจะไม่

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่ในฐานะประเทศสมาชิก

อาเซียน และการเข้ามาของสหรัฐฯ ที่อาจน�าไปสู่ข้อพิพาทในอนาคตได้นั้น ไทยจึง

ควรยึดถือกลุ่มอาเซียน เพ่ือสร้างอ�านาจต่อรองอันเป็นประโยชน์ในการรักษาผล

ประโยชน์ของชาติ ๓) ยุทธศาสตร์มหาอ�านาจ (Strategies of Major Powers)  

อันได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย อาเซียน และจีน กล่าวคือ สหรัฐฯ ยังคงให้ 

ความส�าคญักบัยทุธศาสตร์อนิโด-แปซฟิิก (Free and Open Indo-Pacific strategy 

: FOIP) โดยมพีนัธมติรทีใ่กล้ชดิและแน่นแฟ้น อย่างเช่นกลุ่ม QUAD (Quadrilateral 

Security Dialogue) ประกอบด้วย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย ในความ

พยายามเพื่อการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน ในขณะที่อินเดียและญี่ปุ่นมีข้อ

ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอินเดียและญี่ปุ่น โดยมุ่งพยายามที่จะส่ง

เสริมการพัฒนาทางสงัคมและเศรษฐกจิของเอเชยีและแอฟรกิา ซึง่อนิเดยีและญีปุ่น่

วางแผนท่ีจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อทางดิจิทัลในแอฟริกาผ่าน 

ความร่วมมือของทัง้สองประเทศอกีด้วย ในขณะทีจ่นีมียทุธศาสตร์โครงการเส้นทาง
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สายไหม (Belt and Road Initiative : BRI) ซ่ึงเป็น ยุทธศาสตร์หลักของจีนใน 

การขยายอิทธิพลบนเวทีโลกผ่านการเชือ่มโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งกบันานาประเทศ 

และกลุม่อาเซยีนมกีฎบัตรอาเซยีน (ASEAN Charter) อนัเปรยีบได้กบัธรรมนญูของ

อาเซียน ซึ่งเป็นสนธิสัญญาท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนท�า ร่วมกัน เพื่อเป็นการวาง

กรอบกฎหมาย แนวปฏบิตั ิขอบเขต ความรบัผดิชอบต่างๆ รวมทัง้โครงสร้างองค์กร

ให้กับอาเซียนให้เป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกัน ๔) โลกาภิวัฒน์ (Globalization) 

ถูกท้าทาย ซึ่งเกิดการต่อต้านโลกาภิวัฒน์ (Anti-Glob alization) อาทิ นโยบาย 

America First ของสหรฐัฯ การถอนตวัออกจากสหภาพยโุรปของสหราชอาณาจักร 

(Brexit) หรือ กลุ่มขวาจัดในยุโรป เป็นต้น ๕) ความร่ วมมือในการแก้ปัญหาผ่าน

ระบบพหุภาคี (Multilateralism) ถูกท้าทาย ที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศสมัย

ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ท�าลายระบบพหุภาคีนิยม จากก ารถอนตัวออกจาก 

ข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การไม่สนับสนุนบทบาทของ

องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) และองค์การการค้าโลก (World 

Trade Organization: WTO) และการใช้มาตรการฝ่ายเดยีวของสหรฐัฯ น�าไปสูก่าร

เกดิขึน้ของสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีกบัจนี มาตรการกดีกนัการเดนิทาง

ของชาวมุสลิม รวมถึง การยกเลิกความตกลงลดนิวเคลียร์กับอิหร่าน และ ๖) เริ่ม

เกิดความร่วมมือในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคมากขึ้น (R egionalism and 

Plurilateralism) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา 

– แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation 

Strategy: ACMECS) อนัเป็นกรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในระดับอนภุมูภิาคที่

จัดตั้งขึ้น เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศสมาชกิ / โครงการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุ่มแม่น�า้

โขง (Greater Mekong subregional-GMS) / ประชาคมอาเซี ยนหรือสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of  South East Asian 

Nations : ASEAN) / ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership : RCEP) / ความตกลงหุ้นส่วนทาง
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เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement of 

Trans-Pacific Partnership :  CPTPP) และกลุม่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในเอเชยี

แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  

โลกนิยม (Globalism) ยังคงอยู่

   ๑.๓ ค่านิยมระหว่างประเทศ  อันประกอบด้วย  ๑) ประชาธิปไตย  

ซึ่งท�าให้นานาประเทศจะถูกจับตามองความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน ๒) หลัก

ธรรมาภิบาล เป็นที่มาของวิกฤติเศรษฐกิจ ความโปร่งใสของกฎหมาย การรักษา

ดลุอ�านาจและคานอ�านาจ การมหีลกันติธิรรม (Rule of Law) และแนวคดิการด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental-Social and Government Policies : ESG) 

เป็นต้น  ๓) สิทธิมนุษยชน ในเรื่องสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐาน การป้องกันปราบปราม 

การค้ามนุษย์ การท�าลายล้างเผ่าพันธุ์ การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 

การดูแลผู้อพยพ การท�าประมง และสถานการณ์ในเมียนมา และ ๔) การพัฒนาที่

ยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑๗ เสริมความแข็งแกร่งให้

แก่กลไกการด�าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาท่ี

ยัง่ยนืมคีวามส�าคญัยิง่ / เศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน และเศรษฐกจิสีเขยีว 

หรือ BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่

การพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวคิดการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental, 

Social, Governance: ESG ) กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า ความผันผวนของโลก 

มีมากขึ้น อนาคตมาเร็วขึ้น ความไม่รู้อนาคตมีมากขึ้น

   ๑.๔ ภาพอนาคตของโลก ๑๒  ประการ ดังนี้ ๑) บทบาทใหม่ของ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ (New Chapter of International Cooperation)  

๒) ระบบพหุภาคถูีกจดัระเบียบใหม่ (New Order /Definition of Multilateralism) 

๓) โลกาภิวัฒน์ยังถูกท้าท าย เป็นโลกาภิวัฒน์ที่เป็นเศษเสี้ยว (Fragmented 

Globalization)  ๔) เกิดค วามร่วมมือระดับภูมิภาคมากขึ้น (Regionalism)  

๕) เป็นโลกทีไ่ม่มผีูน้�าขัว้เดยีวและอาจมผีูน้�าเป็นเรือ่ง ๆ  (No-Unipolar World and 
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Emerging Multi Issue World) ๖) มีความเป็นโลกนิยม (Globalism) ๗) โลกหลัง

การเปลี่ยนประธานาธิบดีสหรัฐฯ และหลังการประชุมสภาจีน ๘) ยุทธศาสตร์ 

ภูมิสถาปัตย์ทางเศรษฐกิจแล ะการเมืองระหว่างประเทศยังคงมีความเปลี่ยนแปลง  

๙) โลกจะให้ความส�าคัญในควา มมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และ 

ความ มัน่คงด้านสขุภาพ (Health Security) มากขึน้ ๑๐) ห่วงโซ่การผลติ (Supply Chain) 

ที่เป ลี่ยนไป ๑๑) การเกิดขึ้นของกฎไว้เนื้อเชื่อใจ (Economy of Trust) และ  

๑๒) สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

   ๑. ๕ ยุทธศาสตร์ไทยสู่อนา คต จากการจัดระเบียบโลกใหม่ (New 

World  Order) ที่กล่าวมาข้า งต้น น�าไปสู่ข้อตกลงใหม่ (New Engagement) 

ประเทศไทยควรพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การวางจุดยืนในระเบียบโลกที่

เปลีย่นไป ๒) ไทยจะร่วมกบัอาเซยีนอย่างไร ไม่ว่าจะในประเดน็เร่ืองความมัน่คงทาง

อาหาร  ความมั่นคงทางสุขภาพ การท่องเที่ยว และในประเด็นจุดยืนเรื่องเมียนมา 

๓) จุดยนืของไทยท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอ�านาจ โดยพจิารณาเรือ่งดุลยภาพ

ระหว่างมหาอ�านาจ โดยเฉพาะสหรฐัฯ และจนี รวมถงึ สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ 

อินเดีย รัสเซีย และกลุ่ม QU AD รวมถึงการพึ่งพาอาเซียนในเรื่องจุดยืนระหว่าง

สหรัฐฯ และจีน ๔) ยุทธศาสตร์ ไทยต่อประเทศมหาอ�านาจในภูมิภาค ในประเด็น

การรักษาดุลยภาพและวิธีการด�าเนินนโยบายต่ออิทธิพลของมหาอ�านาจ ๕) ไทยจะ

เตรีย มตัวต่อความมั่นคงทางอาห ารและสุขภาพ ในวิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอย่างไร  

ทั้งภาครัฐบาล กฎหมาย และองค์กรธุรกิจ ๖) ไทยจะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ

อย่างไร โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องการส่งออก ท่องเที่ยว การลงทุนภาครัฐ 

และกา รลงทุนภาคเอกชน  โดยพิจา รณาว่าจะยังคงเน้นการพ่ึงพาการส่งออกเป็น

หลกัในการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจหรือไม่ หรือจะพ่ึงพาการลงทนุจากต่างประเทศ

ในระยะเปลีย่นผ่านอย่างไร รวมถึงระบบราชการ ระบบกฎหมาย และรัฐบาลจะต้อง

ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับอย่างไร ๗) ระบบราชการไทยควรปฏิรูปหรือไม่ โดยค�านึงถึง

การพัฒนาคน ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ รวมถึงความยืดหยุ่นในการปรับ

องค์ก รอย่างไร ๘) ระบบกฎหมายค วรปฎิรูปอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ 
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ตรากฎ หมาย การบังคับใช้กฎหมาย  และการเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคต และ  

๙) การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด

   สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ไทยใ นอนาคต ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง  

๑) ปรับตัว เพราะการวางจุดยืนในระเบียบโลกที่เปลี่ยนไป ท่ามกลางความขัดแย้ง

ของมห าอ�านาจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ แ ละจีน วิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

เทคโน โลยีที่ก้าวกระโดด ทั้งภา ครัฐ เอกชน กฎหมาย และยุทธศาสตร์ชาติ ควร 

ปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแป ลง พร้อมทั้งการพัฒนาคนและปฏิรูปการศึกษา  

๒) มี ยุทธศาสตร์ท่ีมีหลักการแต่ยืดหยุ่น โดยการมุ่งรักษาดุลยภาพและวิธีการ 

ด�าเนิ นนโยบายรับมืออิทธิพลของม หาอ�านาจ และ ๓) เป็นสะพานเชื่อมประเทศ 

และกลุ่มประเทศต่าง ๆ มุ่งประสานความร่วมมือกับอาเซียนอย่างใกล้ชิด

  ๒) ก ำรเสวนำแลกเปลี่ยนควำมคิด เห็น หัวข้อ “ยุทธศำสตร์ไทย 

สู่อนำคต” โดย ศ.ดร.สุรเกียรติ์   เสถียรไทย อดีตรองนำยกรัฐมนตรี และอดีต

รัฐมนต รีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงปร ะเทศ และ ศ.ดร.สุรชำติ  บ�ำรุงสุข คณะ

รัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

    ๒. ๑ การขยายตัวของเทคโนโลยี ทางด้านการเงิน (Financial 

Technology) หรือเรียกว่า ฟินเทค ปัจจุบันสถาบันการเงินน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้

มากขึน้ เกดิเป็นเทคโนโลยทีางด้านการเงนิ จนเกดิความอิสระทางการเงนิมากยิง่ขึน้ 

โดยไม่ผ่านสถาบันทางการเงินรูปแบบเดิม จนมีการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block 

chain)  เข้ามาใช้ โดยไม่ผ่านธนา คารกลาง เกิดเป็นการลงทุนคริปโตเคอร์เรนซ่ี 

(Cryptocurrency) ซึ่งน่ากังวลต่อระบบการเงินในอนาคต ดังนั้น ไทยต้องเตรียม

พร้อมและศึกษาเรื่องนี้ เพื่อจัดเตรียมนโยบายและกฎหมายรองรับเรื่องนี้ต่อไป

    ๒. ๒ การจัดล�าดับความส�าคัญเร่งด่วนของปัญหาต่าง ๆ ในไทย  

ควรน�าความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก มาพิจารณาผลกระทบต่อมิติต่าง ๆ โดย

เฉพาะมิ ติความมั่นคงและเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อ 

ความเปลีย่นแปลงน้ัน ๆ  อย่างทันท่วงที ในขณะท่ียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นัน้ เป็นการมอง 
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ที่ยาวน านเกินไปอาจไม่ทันต่อความเป ลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นความท้าทายใน

ปัจจุบนั เช่น โรค COVID-19 ทีเ่ข้ามาอย่างรวดเรว็และเกดิการเปลีย่นแปลงทกุอย่าง

จากเดิมไป

    ๒.๓ การขดุคลองไทย ประเทศไทยควรตระหนกัถงึเรือ่งความมัน่คง

ของไทยเป็นอันดับแรก และประเด็นที่สองในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม และประเด็น

สุดท้าย  คือ เรื่องของความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ซ่ึงควรดึงนานาชาติเข้าร่วมในการม ี

ส่วนร่วมในการลงทุน เช่น สิงคโปร์ จีน สหรัฐ และประเทศมุสลิม เพื่อสะท้อนภาพ

เศรษฐกจิและการเมอืงระหว่างประเทศของไทยได้ดีขึน้กบับทบาทในภมูภิาคอาเซียน 

อย่างไร ก็ตามเรื่องเงินลงทุนก็เป็นประเด็นส�าคัญของไทยที่ต้องพิจารณาอย่าง

รอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลองไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งไทย

อาจกลาย เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งในการแข่งขันของมหาอ�านาจในอนาคต  

ดงันัน้ ไทยควรพจิารณาและวางยทุธศาสตร์ของไทยให้ชดัเจนว่าจะเป็นไปในทิศทาง

ใดและจ�าเป็นต้องเข้าใจและตามให้ทันต่อยุทธศาสตร์ของชาติมหาอ�านาจอีกด้วย

    ๒.๔ บทบาทของไทยต่อสถานการณ์ในเมียนมา ไทยควรด�าเนิน

การใน ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ระดับอาเซียนเรียกร้องสันติภาพตามกลไกอาเซียน แม้ว่า

บทบาทของ อาเซียนจะถูกจับตามอง ๒) ไทยควรแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับ 

ความรนุแรงและสนบัสนนุให้มกีารเจรจา ๓) ใช้หลักการการทูตแบบปิดเงียบ (Quiet 

Diplomacy) โดยไทยควรแสดงจุดยืนด�าเนินการทางการทูตที่ไม่เป็นข่าว โดยมอบ

หมายกองบัญชาการกองทัพไทยแสดงบทบาทน�าด�าเนินการทางทหาร สนับสนุน 

การเจรจา ระหว่างกองทัพต่อกองทัพ ซึ่งการด�าเนินการนี้ควรได้รับการยินยอมให้

ปฏิบัติจ าก ๑) กระทรวงการต่างประเทศ และ ๒) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม  

ในการด�าเ นินการเจรจาสื่อสารกับเมียนมาอย่างเป็นส่วนตัว โดยไม่ใช้ความรุนแรง 

ในขณะเดยีวกัน ควรจดัตัง้เป็นคณะผูแ้ทนโดยใช้วธีิทางการทตูเช่นนีเ้ข้าไปเจรจากบั

ฝ่ายอ่ืน ๆ  ในเมียนมาด้วย นอกเหนอืจากกลุม่ผูแ้ทนภาครฐัของไทยทีต้่องเจรจาตาม

แนวทางอยู่แล้ว  
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    ๒.๕ การเตรยีมยทุธศาสตร์ของไทยในการขยายตวัของบทบาทของ

จีนและสหรัฐฯ ในภูมิภาค  มองว่า นอกจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีแล้ว จะเกิด

การแข่งขั นเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มากขึ้น ดังค�ากล่าวของ

ประธานาธบิดีส ีจิน้ผงิ ในเวทกีารประชมุการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate 

Change)  ต่าง ๆ ดังนั้น ไทยควรเลือกความสัมพันธ์กับจีนในบางเรื่อง กับสหรัฐฯ 

ในบางเรื่อง ซึ่งยุทธศาสตร์ในบางเรื่องของไทยอาจท�าเองไม่ได้ จึงควรจับมือร่วมกับ

อาเซยีน เ ป็นสะพานเชือ่มภมูภิาค และมุง่เชือ่มโยงตามเรือ่งและประสานความร่วมมอื 

ให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ 

    ๒.๖ ก ารขยายบทบาทของรัสเซียและสหภาพยุโรป (European 

Union : E U) อียูไม่มีบทบาทต่อไทยมากนัก เนื่องจากมุ่งปรับกิจการภายในจาก 

Brexit ซึ่งอียูมองไปยังจีน ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์ เวียดนาม มากกว่าไทย ในขณะที่

รัสเซียนั้น มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งกับเมียนมา แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับ

ไทยมากนัก  แต่บทบาทของไทยน่าจะเป็นไปในทางบวกในเรื่องความมั่นคงทาง

อาหาร (Food Security) ต่อรัสเซีย เพราะรัสเซียพึ่งพาไทยเรื่องนี้ 

    ๒.๗ การเตรียมอนาคตของเด็กไทย  การรับฟังเด็กรุ่นใหม่ให้มาก

ขึ้นเป็นเรื่องจ�าเป็น ควรให้เด็ก Gen Z คิดเป็นท�าเป็น ไทยควรปรับการศึกษาแบบ

สหสรรพศาส ตร์ที่มุ่งให้มีความเชื่อมโยงยิ่งขึ้น และมุ่งการสร้างทักษะใหม่ท่ีจ�าเป็น 

(Reskill)  และการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีข้ึน (Upskill) นอกจากน้ัน 

สถาบันการ ศึกษา ควรมุ่งให้มีทุกศาสตร์ครอบคลุม มีความร่วมมือกับภาคประชา

สังคมหรือสถาบันระหว่างประเทศ และให้ความส�าคัญในทุกช่วงวัย 
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