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ส่วนที่ 1
บทนำ�

1.1 ความเป็นมาและความสำ�คัญ

จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน มีลักษณะผันผวน
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง ซึง่ ทำ�ให้เกิดผลกระทบอย่างมีนยั สำ�คัญ ทีไ่ ม่อาจ
คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยสัญญาณเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
เรากำ � ลั ง อยู่ ใ นโลกของ VUCA World ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว
ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยี ซึง่ เป็นความท้าทาย
ของผู้นำ�องค์กรต่าง ๆ ที่ต้องทำ�ความเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เพือ่ ให้สามารถนำ�พาองค์กรให้สามารถรับมือกับสภาวะการเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�ว่า VUCA ถูกใช้ครั้งแรกใน U.S. Army War College ซึ่งได้ใช้คำ�นี้
เพือ่ อธิบายสถานการณ์ทเ่ี ต็มไปด้วยความผันผวน ยากจะคาดเดา มีความซับซ้อนสูง
และคลุมเครือเกินกว่าจะอธิบายได้ โดยมีการนำ�มาใช้อธิบายสถานการณ์หลังจาก
เหตุการณ์สงครามเย็นในปี ค.ศ. 1991 ต่อเนือ่ งมาจนถึงช่วงทีม่ สี งครามอัฟกานิสถาน
และอิรัก และในเวลาต่อมาจึงแพร่หลายมากขึ้นในวงการอื่น ๆ โดยเฉพาะในวงการ
ธุรกิจ1 เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ความผันผวนยุค VUCA World ทำ�ให้เราทราบว่า การบริหารงานหรือ
วางกลยุทธ์แบบตั้งรับ (Reactive) อาจไม่สามารถพัฒนาหรือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ประเทศหรือองค์กรได้เพียงพอหากเปรียบเทียบกับการวางกลยุทธ์แบบเชิงรุก
(Proactive) เนื่ อ งจากโลกในปั จ จุ บั น เป็ น โลกที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความผั น ผวน
“VUCA ในโลกการทำ�งานสมัยใหม่ : เทคนิครับมือความไม่แน่นอนสำ�หรับผู้นำ�ยุคใหม่”. 17 ก.ค.
64 สื บค้ นจาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/vuca-for-leader-in-futurework-03032021/
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(Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และ
ความคลุมเครือ (Ambiguity) โดยความหมายของ “VUCA World” มีรายละเอียด
ดังนี2้

แผนภาพที่ 1 แสดงความหมายของ VUCA World
ซึ่งในงานด้านยุทธศาสตร์นั้น ความผันผวน (Volatility) ความสลับ
ซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) เป็นสถานการณ์
ที่นักวิเคราะห์ทราบดีว่ากำ�ลังเกิดขึ้นหรือได้เกิดขึ้นแล้ว เพียงแต่ไม่ทราบทิศทาง
และความรุนแรงด้วยเพราะยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน จึงสามารถหากลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการได้แต่ในส่วนของ “ความไม่แน่นอน” (Uncertainty) เป็นสถานการณ์
ที่ยากจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือหากเกิดขึ้นแล้วจะมีทิศทางอย่างไร
แต่หากเกิดขึน้ ก็จะสร้างความเปลีย่ นแปลงหรือมีผลให้ยทุ ธศาสตร์ทว่ี างไว้ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ ด้วยเหตุนี้ ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและจัดทำ�ภาพอนาคต
ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ข องศู น ย์ ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ สถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ
จึงให้ความสำ�คัญในการศึกษาและรวบรวมสถานการณ์ต่าง ๆ ตามมิติ STEEP-M
“ความผันผวนยุค VUCA World หลังยุค Covid-19”. 17 ก.ค.64. สืบค้นจาก http://www.ncad.
navy.mi.th/
2
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เพือ่ ให้ได้แนวโน้ม (Trends) และปัจจัยทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ น (Driving Forces) ทีม่ คี า่
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) สูง ซึง่ จะเป็นสารตัง้ ต้นในการสร้างภาพอนาคตด้วย
กระบวนการ Foresight ต่อไป
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะหน่วยงาน
ด้านความมัน่ คงและคลังสมองของกองทัพไทย จึงได้จดั ทำ�เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
(Case Study) เรือ่ ง “Thailand Security Trend and Driving Forces 2021” ขึน้
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำ�ไปใช้ในการวิเคราะห์ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์
ความมั่นคงของประเทศไทยต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
เพือ่ รวบรวมแนวโน้ม (Trends) และปัจจัยทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ น (Driving Forces)
ปีงบประมาณ 2564 ซึง่ มีนยั สำ�คัญต่อการสร้างภาพอนาคตด้วยกระบวนการ
Foresight ของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ ต่อไป

1.3 นิยามศัพท์

Trends หมายถึง แนวโน้มหรือทิศทางของเหตุการณ์ (Events) ทีม่ กี ารเก็บ
รวบรวมเป็นข้อมูลไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ข้อมูลที่นำ�มาจัดเป็นกลุ่มของ
เหตุการณ์ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันแต่เกิดขึ้นในต่างพื้นที่กัน ก็จะ
เป็น Trends ที่ให้ความหมายได้ครอบคลุมพื้นที่ของการวิเคราะห์มากกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ใดเพียงพื้นที่เดียว
Driving Forces หมายถึง แรงผลักทีท่ �ำ ให้แนวโน้ม (Trends) ของเหตุการณ์
ขับเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการพิจารณา Driving Forces มีหลักสำ�คัญ
ที่ควรระลึกไว้เสมอ เรียกว่า หลัก PDCR หมายถึง เหตุการณ์ หรือ
แรงผลักดันนั้น มีความเป็นไปได้ น่าเชื่อถือ มีความผิดแผก แตกต่างกัน
มีความท้าทาย และมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกัน
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ให้ทราบถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainty)
เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำ�หนดนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศ
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำ�กัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
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ส่วนที่ 2

กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�ภาพอนาคต
ในส่วนที่ 2 เป็นการอธิบายถึงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการ
คาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ทนี่ า่ จะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ ต่อจากนีไ้ ปจะเรียก
แทนว่า “Trends” ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลาย Trends ขึ้นอยู่กับการจัดกลุ่ม (Cluster)
ก่อนจะนำ� Trends ที่ได้มาวิเคราะห์หาแรงผลัก ที่ทำ�ให้เกิด Trends เหล่านั้นขึ้น
ซึ่งต่อไปจะเรียกแทนด้วยคำ�ว่า “Driving Forces” โดย Trends ที่เกิดขึ้นในมิติใด
มิติหนึ่ง อาจมี Driving Forces ที่มาจากต่างมิติ หรือหลายมิติรวมกันก็ได้
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำ�เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี
“Thailand Security Trends and Driving Forces 2021” ครั้งนี้ ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ ดำ�เนินการโดยการจัดตั้ง “คณะทำ�งาน SSC Future Team”
จากบุคลากรสายงานวิชาการในศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ทำ�หน้าที่รวบรวมและ
วิเคราะห์เหตุการณ์ทมี่ นี ยั สำ�คัญมาจัดกลุม่ หมวดหมูเ่ หตุการณ์เป็น Trends และหา
Driving Forces ที่มีความสำ�คัญและมีผลในการเกิดภาพอนาคต ประกอบกับ
การได้รบั คำ�แนะนำ�เพิม่ เติมจากคณะทีป่ รึกษาด้านวิชาการศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ
ในการเติมเต็มประเด็นหรือสถานการณ์ที่ขาดไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์มากทีส่ ดุ ในการนำ�ไปจัดทำ�ภาพอนาคตด้วยกระบวนการ Foresight ดังนัน้
ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการรวบรวมข้อมูล จึงขออธิบายถึงความหมาย
และความสำ�คัญของการจัดทำ�ภาพอนาคตด้วยกระบวนการ Foresight ซึ่งเป็น
เป้าหมายปลายทางที่สำ�คัญที่สุด เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับ
ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นเสมือนกระดุมเม็ดที่ 1 ถ้าเรา
ติดกระดุมเม็ดแรกถูก (ได้ข้อมูลที่ดี) การติดกระดุมเม็ดต่อไป (ขั้นตอนต่อไป)
ก็จะถูกต้องไปด้วย
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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2.1 การจัดทำ�ภาพอนาคตด้วยกระบวนการ Foresight

กระบวนการ Foresight คือ การวิเคราะห์ คาดการณ์ และอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือเพื่อออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์3
		 การจั ด ทำ � ภาพอนาคตโดยศู น ย์ ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ
มุง่ แสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ หรือความไม่แน่นอนทีอ่ าจเกิดขึน้
กั บ เป้ า หมายที่ กำ � หนดไว้ ใ นอนาคตด้ ว ยการเตรี ย มทางเลื อ กที่ เ หมาะสม
โดยกระบวนการจัดทำ�ภาพอนาคตเปรียบได้กับการทำ� Strategic Thinking
ซึง่ ผลลัพธ์สดุ ท้ายทีจ่ ะได้จากกระบวนการจัดทำ�ภาพอนาคต คือ ทางเลือกทีเ่ หมาะสม
หรือ Strategic Option ซึ่งจะเป็นทางเลือกสำ�หรับผู้บริหาร องค์การ กองทัพ
หรือประเทศในการตัดสินใจที่อยู่ภายใต้ Possible Scenarios

แผนภาพที่ 2 แสดงกรวยอนาคต ( Future Cone)
ในส่วนของความสำ�คัญในการจัดทำ�ภาพอนาคต อธิบายได้ดว้ ยภาพกรวย
อนาคตที่ซ้อนกันอยู่ 5 อัน ทั้ง 5 อันมีจุดกำ�เนิดร่วมกัน คือ “จุดเวลาปัจจุบัน”
ปลายกรวยที่เคลื่อนออกไปข้างหน้า คือ ระยะเวลาที่ยิ่งไกลจาก “จุดเวลาปัจจุบัน”
เครือ่ งมือการมองอนาคต (Foresight Tools) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม. สำ�นักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ. 2562

3
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มากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการคาดการณ์ภาพอนาคตที่ลดลง
จะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ระยะสั้น 3 - 5 ปี มักเป็นแผนที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมาก
นัก เพราะข้อมูลและองค์ความรู้ที่นำ�มาจัดทำ�แผนเป็นข้อมูลที่จะมีโอกาสเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน ขณะทีย่ ทุ ธศาสตร์ระยะ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ข้อมูลและองค์ความรูต้ า่ ง ๆ
ก็จะยิ่งเลือนรางและคาดการณ์ได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุน้ียุทธศาสตร์ระยะ
10 - 20 ปี จึงจำ�เป็นต้องนำ�กระบวนการ Foresight มาเป็นเครื่องมือในการจัดทำ�
ยุทธศาสตร์ จากภาพ จุดศูนย์กลางปากกรวย คือ Projected Future เป็นอนาคต
ที่องค์กรคาดการณ์/เป้าหมายที่ตั้งไว้ กรวยสีฟ้า เป็นพื้นที่ของความเป็นไปได้
แบบ Probable ที่เกิดจากการรวบรวมเหตุการณ์ (Events) ที่เกิดขึ้นบ่อยกระทั่ง
กลายเป็น Trends ทีช่ ดั เจนว่าจะเกิดขึน้ อย่างแน่นอนในระยะ 20 ปี กรวยสีเทาเข้ม
เป็นพืน้ ทีข่ องความเป็นไปได้แบบ Plausible ทีใ่ นระยะ 20 ปีขา้ งหน้าอาจมีองค์ความรู้
(Knowledge) ที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในเวลานั้นเกิดขึ้น
กรวยสีเขียว เป็นกรวยทีอ่ ยูร่ ะหว่างกรวยสีฟา้ กับกรวยสีเทา เป็นกรวยทีเ่ บน/เอียงออก
จาก Projected Future แต่ยังอยู่ในพื้นที่ท่รี ับได้แบบ Preferable ซึ่งการเบนนี้
อาจเกิดจากแรงผลัก (Driving Forces) ที่มาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ว่า
จะเกิด กรวยสีเทาอ่อน เป็นพืน้ ทีข่ องความเป็นไปได้แบบ Possible ทีอ่ าจมีองค์ความรู้
ในอนาคต (Future Knowledge) ที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในเวลานั้นเกิดขึ้น
แต่องค์ความรู้และ Trends ในพื้นที่นี้จะกว้าง ได้ภาพอนาคตที่ไม่ชัดเจนเท่ากรวย
ที่เล็กกว่า และสุดท้าย คือ กรวยสีแดง พื้นที่ของความเป็นไปไม่ได้ (Impossible)
เนื่องจากมีรัศมีปากกรวยกว้างมากที่สุด จึงอยู่ห่างจาก Projected Future มาก
ทำ�ให้มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่สนับสนุนการวาดภาพอนาคตน้อยมากจนขาด
ความชัดเจน
กล่าวโดยสรุป ภาพกรวยอนาคต คือ การแสดงระยะเวลาทีย่ ง่ิ ยาวนานออกไป
เท่าไร ปากกรวยก็จะยิ่งกว้างมากขึ้น ทำ�ให้การคาดการณ์และมองภาพอนาคต
ทำ�ได้ยากมากขึ้น สิ่งที่จะควบคุมให้ปากกรวยแคบลงจนใกล้เคียง Projected
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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Future ก็คือ การรวบรวมข้อมูลที่ดี เพื่อให้ได้ Trends และ Driving Forces
ที่มีประสิทธิภาพในการพิจารณาว่า จะคงกลยุทธ์ในการดำ�เนินการต่อไปอย่างไร
หรือจำ�เป็นต้องสร้างกลยุทธใหม่ในการป้องกันหรือเสริมสร้างหรือไม่ และอย่างไร

แผนภาพที่ 3 แสดงกระบวนการ Anticipatory Organization Advance
Strategic Planning
จากภาพ Anticipatory Organization Advance Strategic Planning
Process แสดงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงขององค์กรโดยการคาดการณ์
ด้วย Foresight ซึง่ เป็นภาพรวมตัง้ แต่ขนั้ ตอนที่ 1 ของการจัดทำ�ภาพอนาคต กระทัง่
ได้มาซึ่งภาพอนาคตขององค์กรตามช่วงเวลาที่กำ�หนดไว้ใน Focal Question
หากเปรียบเทียบกระบวนการ Anticipatory Organization Advance
Strategic Planning Process กับกระบวนการประกอบอาหาร ขั้นตอนการหา
Trends และ Driving Forces ก็จดั เป็นขัน้ ตอนในช่วงเริม่ ต้นทีต่ อ้ งมีการสรรหาและ
คั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ค วามหลากหลายและมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ นำ � มาเข้ า สู่ ขั้ น ตอน
การประกอบเป็นอาหาร ยิง่ ได้วตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาก มีขน้ั ตอนการปรุงทีด่ เี ท่าไร อาหาร
ที่ออกมาก็จะมีรสชาติดีและยังคงคุณค่าของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
มากเท่านัน้ ข้อมูลหรือเหตุการณ์ (Events) ทีเ่ ราเลือกมาเป็นวัตถุดบิ ในการวิเคราะห์
หา Trends และ Driving Forces ก็เช่นเดียวกัน ยิ่งผ่านการคัดสรรและคัดเลือก
8
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จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเท่าไร ข้อมูลนั้นก็จะเป็น Good Event ที่นำ�ไปสู่
การได้ Trends และ Driving Forces ที่ช่วยให้การจัดทำ�ภาพอนาคตระยะยาว
มีภาพหตุการณ์ในอนาคตทีใ่ กล้เคียงกับสางทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ หรือคาดเคลือ่ นน้อยทีส่ ดุ
การรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดทำ�ภาพอนาคต ซึง่ ในส่วนของ
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดทำ�ภาพอนาคต ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ ได้ท�ำ การ
ศึ ก ษาทฤษฎี องค์ ค วามรู้ ใ นการจั ด ทำ � ภาพอนาคต เพื่ อ ประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารให้ มี
ความเหมาะสมกับการนำ�ข้อมูลมาใช้ในมิตดิ า้ นความมัน่ คงมากทีส่ ดุ โดยกระบวนการ
มีดังนี้

2.2 กระบวนการรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้การดำ�เนินการมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(1) คณะทำ�งาน SSC Future Team แบ่งมอบหมายความรับผิดชอบ
ในด้านเนือ้ หาให้กบั นักวิจยั และผูช้ ว่ ยนักวิจยั ตามหลักการ S-T-E-E-P-M ทีค่ รอบคลุม
เหตุการณ์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
(2) ข่าวหรือเหตุการณ์จากคณะทำ�งาน SSC Future Team จะถูก
นำ�เสนอในการประชุม Future Team สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
ความยั่งยืนของสถานการณ์
(3) คณะทำ�งาน SSC Future Team จะร่วมกันพิจารณาคัดแยกเหตุการณ์
(Events) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ Good Events กับ Poor Events
ซึ่ง Good Events กับ Poor Events มีความหมาย ดังนี้
 Good Events คือ กลุ่มของสถานการณ์/เหตุการณ์ที่มีความถี่
ของการเกิดบ่อย ในห้วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และเกิดขึ้น
ในหลากหลายพื้นที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงที่ใดที่เดียว
 Poor Events คือ กลุ่มของสถานการณ์/เหตุการณ์ที่มีความถี่
ของการเกิดน้อย เกิดขึน้ นาน ๆ ครัง้ ในห้วงเวลาใกล้เคียงกัน เกิดขึน้ เพียงบางพืน้ ทีจ่ นไม่
สามารถใช้เป็นตัวแทนของภูมิภาค ประเทศ หรือโลกได้
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(4) หา Trend โดยนำ� Good events ที่รวบรวมได้มาตลอดระยะเวลา
3 เดือน ได้มาจัดกลุ่ม Cluster เพื่อพิจารณาหา Trend ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(5) หา Driving Forces โดยคณะทำ�งาน SSC Future Team ทำ�การวิเคราะห์
หา Driving Force ที่เป็นปัจจัยหรือแรงขับที่ทำ�ให้เกิด Trends แต่ละเรื่อง
โดยไม่ต้องแยกตาม S-T-E-E-P-M
(6) คณะผูบ้ งั คับบัญชา คณะทีป่ รึกษาด้านวิชาการ ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ฯ
นายทหาร และคณะทำ�งาน SSC Future Team รวมกันตรวจสอบ Trends และ
Driving Forces ที่ได้ พร้อมทั้งปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้ได้ Trends และ
Driving Forces ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
(7) สรุปผลการวิเคราะห์ Trends และ Driving Forces ในรูปแบบเอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี

ขอบเขตของข้อมูล

คณะทำ�งาน SSC Future Team มีน�ำ หลักการ S-T-E-E-P-M มาเป็นเกณฑ์
ในการรวบรวมเหตุ ก ารณ์ (Events) โดยแยกเป็ น เหตุ ก ารณ์ ใ นมิ ติ สั ง คม
มิติเทคโนโลยี มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติการเมือง และมิติความมั่นคง
ซึง่ ทัง้ 6 มิติ คือ เหตุการณ์ทง้ั ในประเทศและระหว่างประเทศทีจ่ ะทำ�ให้เห็นแนวโน้ม/
ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ทคี่ าดว่าจะเป็นบริบทของประเทศหรือสังคมในอนาคต
ในด้านแหล่งข้อมูลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล/เหตุการณ์
คณะทำ�งาน SSC Future Team ทำ�การรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (7 เดือน) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
รายวัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ เอกสารทางวิชาการ งานวิจยั ฐานข้อมูลด้านวิชาการ
(Big Data) การกำ�หนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำ�คัญของประเทศไทย ประเทศ
มหาอำ�นาจ มติจากทีป่ ระชุมของการรวมกลุม่ ประเทศต่างในมิตติ า่ ง ๆ เช่น องค์การ
สหประชาชาติ อาเซียน ทั้งในรูปแบบของเอกสารตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกต่าง ๆ
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2.3 กรอบการศึกษา
กระบวนการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการ
Anticipatory Organization Advance Strategic Planning Process สามารถ
ตัดออกมาเป็นภาพย่อยเพื่ออธิบายได้ ดังนี้

แผนภาพที่ 4 แสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูล
จากแผนภาพที่ 4 อธิบายได้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทำ� Environmental Scanning เป็นขั้นตอนแรก
ของกระบวนการ Strategic Intelligence Scanning หมายถึง การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมใน 2 ลักษณะ คือ Horizontal Scanning และ Issues Center
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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Scanning ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะมีความสำ�คัญมาก โดยความแตกต่างของวิธีการจะช่วย
ทำ�ให้เราได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ไปใช้ในการสร้างภาพอนาคตต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ในรูปแบบของเหตุการณ์ (Events)
จะถูกน�ำมาพิจารณาหาสัญญาณ (Signal) ที่น่าสนใจ และจัดเป็นกลุ่มเหตุการณ์
(Cluster) ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน ซึง่ กระบวนการพิจารณาเช่นนี้ เมือ่ ถูกกระท�ำซ�ำ้ ๆ
กันจะท�ำให้ผู้วิเคราะห์สามารถมองเห็นเป็นรูปแบบ (Pattern) มากยิ่งขึ้น
ขัน้ ตอนที่ 3 เป็นการน�ำรูปแบบ (Pattern) ของเหตุการณ์ทคี่ ล้ายคลึงกัน
และเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมาวิเคราะห์จะท�ำให้เห็นแนวโน้ม (Trends)
ของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ขั้นตอนที่ 4 การหา Driving Forces (DF) ซึ่งหมายถึง แรงผลักดัน
ทีท่ �ำ ให้แนวโน้ม (Trends) ของเหตุการณ์ขบั เคลือ่ นไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ซึง่ อาจ
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม กระบวนการนี้จึงให้ “ผลลัพธ์”
ที่มีความสำ�คัญต่อการสร้างภาพอนาคตในขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างยิ่ง
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ส่วนที่ 3

แนวโน้มสถานการณ์ (Trends)
และแรงผลัก (Driving Forces)
คณะทำ�งาน SSC Future Team ได้ทำ�การพิจารณาหา Trends และ
Driving Forces โดยผ่านการรวบรวมข่าวและเหตุการณ์เป็นระยะเวลา 7 เดือน
เพื่อคัดเลือกเหตุการณ์ (Events) ที่มีลักษณะเป็น Good events และมีแนวโน้ม
ที่จะส่งผลต่อการสร้างภาพอนาคตด้านความมั่นคงของประเทศไทย โดยแยกออก
เป็นกลุ่มตามมิติของ STEEP-M ซึ่ง Events ที่สรุปเป็นภาพรวมในแต่ละกลุ่มมิตินั้น
คั ด เลื อ กจากข้ อ มู ล ของ SSC Future Team ที่ ถู ก บั น ทึ ก ไว้ ใ นฐานข้ อ มู ล
ด้านความมั่นคงของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Database Information
System: SDIS) และนำ�มาเสนอเป็น ตัวอย่างของ Events เพียงบางส่วน เพือ่ เชือ่ มโยง
ไปยัง Trends และ Driving Forces ที่มีอิทธิพลต่อภาพอนาคตในมิตินั้น ๆ

3.1 มิติสังคม (Social)

3.1.1 สรุปภาพรวมสถานการณ์/ เหตุการณ์สำ�คัญ

New Normal วิถีชีวิตใหม่ที่ทำ�ให้พฤติกรรมของคนและโครงสร้าง
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมาจากเหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ เช่น (1) การระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้รูปแบบการดำ�เนินชีวิตและพฤติกรรมของ
มนุษยชาติเปลีย่ นไปกลายเป็น New Normal (2) ประเทศไทย การปิดกิจการร้านค้า
ส่งผลให้ปริมาณคนตกงานมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปัญหา
สุ ข ภาพจิ ต ที่ ข ยายวงกว้ า งทั้ ง ในเรื่ อ งความเครี ย ด ภาวะซึ ม เศร้ า และอั ต รา
การฆ่าตัวตาย (3) ปริมาณผูต้ ดิ เชือ้ และผูเ้ สียชีวติ จาก COVID-19 ทีส่ งู ขึน้ เป็น New High
สวนทางกับปริมาณของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำ�กัด การดิ้นรนหาจุดตรวจ
และโควตาวัคซีนของประชาชน การสร้าง Fake NEWS ทำ�ให้เกิดความสับสนในข้อมูล
●

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

13

เกี่ยวกับ Vaccine หลายด้าน เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ การแจกจ่ายให้กลุ่มต่าง ๆ
การหลอกขายคิววัคซีนทางเลือก เป็นต้น การเรียกร้องของกลุม่ ต่าง ๆ ต่อการบริหาร
จัดการสถานการณ์ COVID-19 ของรัฐบาล ทีถ่ กู นำ�มาเป็นเหตุผลของการเดินขบวน
ประท้วงและก่อความวุ่นวายรายวันในปัจจุบัน ในต่างประเทศ จากการระบาดของ
COVID-19 ทำ�ให้เยอรมนีลดชั่วโมงการทำ�งานลงเป็นประวัติการณ์ในปี ค.ศ. 2020
ส่งผลต่อรายได้และผลผลิต การเกิดการสร้างกระแสความเกลียดชังต่อชาวเอเชีย
ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอีกหลายประเทศในยุโรปด้วยการกล่าวหาว่าเป็นต้น
เหตุของการแพร่กระจาย COVID-19 เกิดการ Bully การทำ�ร้ายร่างกาย ที่บางราย
ถึงแก่ชีวิตนั้น ทำ�ให้เกิดการโต้ตอบของชาวเอเชียในสหรัฐฯ ที่รวมพลังเรียกร้อง
ความยุตธิ รรมต่อต้านอาชญากรรมเกลียดชัง (Hate Crime) และไม่ยอมตกเป็นเหยือ่
ความเกลียดชัง ด้วยการแสดงวัฒนธรรมหันหลังใส่ (Cancel Culture) และการซือ้ ปืน
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียในสหรัฐฯเพิม่ ขึน้ เกือบ
150% ส่งผลให้ชาวเอเชียหันมาพกปืนกันมากขึน้ ปัญหานีท้ �ำ ให้สหรัฐฯ ตัง้ เป้าเพิม่ ทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์ของประชาชนเป็น 25% ในทศวรรษหน้า เมื่อเทียบกับ
สถานการณ์ก่อนการระบาดที่คาดไว้ที่ 18% เป็นต้น
● Aged Society โดยมาจากเหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ เช่น (1) จำ�นวน
ของประชากรโลกเพิ่มขึ้น โดยเป็นประชากรหญิงมากกว่าชาย (2) ประเทศไทยและ
หลายประเทศทั่วโลกอยู่ใน Aged Society ที่มีปริมาณผู้สูงอายุมากกว่าประชากร
เกิดใหม่และวัยทำ�งาน (3) การเป็นสังคมไร้บตุ ร (4) กองทุน กบข. และประกันสังคม
จะหยุดจ่ายเงินผู้สูงอายุ (5) ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าประกันสังคมผู้สูงอายุเป็น 2 เท่า
เพือ่ ลดภาระของลูกหลาน (6) ความขัดแย้งและเห็นความต่างทางความคิดระหว่าง
คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ (Generation Gap) โดยเฉพาะในด้านระบบการเมือง
การปกครองประเทศ (7) ยุโรปสนับสนุนให้สมาชิก EU ดำ�เนินโครงการ EU4 Health
2021-27 ซึง่ เป็นการสร้างระบบสุขภาพทีย่ งั่ ยืน เพือ่ สร้างประชากรทีม่ สี ขุ ภาพดีขนึ้
ในอนาคต (8) แนวโน้มตลาด telehealth ทัว่ โลกก็คาดว่าจะสูงถึง 559.52 พันล้าน
ดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ. 2027 ซึ่งปัจจุบันสหรัฐฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ
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ด้วย telehealth สูงถึง 250 พันล้านดอลลาร์ (9) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้มีสุขภาพดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคมากขึ้น และ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อเพิ่มประชากรโลกในอนาคต เป็นต้น
● Post COVID-19 โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น (1) ในช่วง
6 เดื อ นที่ ผ ่ า นมา กระแสความเหลื่ อ มล�้ ำ เนื่ อ งจากสถานการณ์ COVID-19
เป็นประเด็นส�ำคัญทีข่ ยายตัวมากขึน้ ในสังคมไทย โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสาร และการเข้าถึงการรักษาในช่วงการระบาดของ covid 19 (2) การชดเชย
เยียวยารายได้ให้กลุ่มเปราะบางในสังคม (3) การเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียม
รูปแบบใหม่โดยใช้สังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร (4) การรับรู้
ข่ า วสารคนละด้ า น/คนละขั้ ว ท�ำให้ ป ระชาชนเสี ย ผลประโยชน์ / พลาดโอกาส
(5) ญีป่ นุ่ ติดตัง้ เครือ่ งจ�ำหน่ายชุดตรวจ COVID-19 แบบหยอดเหรียญในกรุงโตเกียว
เพือ่ สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจมากขึน้ และ (6) ในต่างประเทศ ช่วงการระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ท�ำให้รายได้ของประชากรลดลงอย่างมาก เป็นต้น
● Generation Z โดยมาจากเหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น
(1) การคาดการณ์วา่ รายได้รวมเฉลีย่ ของคนรุน่ Millennium และ Gen Z ในทุกภูมภิ าค
ยกเว้น เอเชียแปซิฟิกและยุโรปตะวันออก จะกลับมาอยู่ในระดับปกติก่อนปี
ค.ศ. 2023 (2) สหภาพยุโรปวางแผนฟื้นฟูขนาดใหญ่ “Next Generation EU”
สำ�หรับปี ค.ศ. 2021-2027 โดยเป็นการวางรากฐานของยุโรปที่ทันสมัยและยั่งยืน
มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างครอบคลุมและความเป็นธรรม
ทางสังคม ซึง่ สมาชิกหลายประเทศมีการตอบรับ เช่น โปรตุเกสได้ตอบรับการดำ�เนินการ
ตามแผนฟื้นฟูของสหภาพยุโรป กรอบงานการเงิน และเสาหลักสิทธิทางสังคม
แห่งยุโรป (3) เบลเยีย่ ม ออกแพคเกจ Next Generation EU และบทบัญญัตทิ แี่ ก้ไข
สำ�หรับการดำ�เนินการภายนอกในงบประมาณ EU 2021-27 โดยจะให้ความสำ�คัญ
กับการเสริมสร้างระบบสาธารณะโดยเฉพาะด้านสุขภาพ การศึกษา อาหาร และ
การคุ้มครองทางสังคมต่อประชากรในอนาคต (4) ยุควัยรุ่น “เบิกเนตร” กับ
ปรากฏการณ์หนังสือประวัติศาสตร์ฟีเวอร์ (5) เยาวชนไทยอ่อนภาษาอังกฤษ 4 ปี
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ต่อเนื่อง (6) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้และสังคมตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และ (7) การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังแนวคิดทางศาสนา
การเมือง สร้างความคิดที่แตกต่าง มีทัศนคติเชิงลบต่อกองทัพและสถาบันหลัก
ของชาติ เป็นต้น
● ความหลากหลายทางเพศ โดยมาจากเหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ เช่น
(1) ประเทศไทยและหลายประเทศเปิดกว้างและยอมรับกระแส LGBTQ มากขึ้น
(2) กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกล้าที่จะเปิดตัวต่อสังคมมากขึ้น (3) กระแส
ต่อต้านจาก “วาติกัน” ที่ประกาศจะไม่ให้พระประกอบพิธีแต่งงานให้คู่สมรส
เพศเดียวกัน รวมทัง้ ผูน้ �ำ อนุรกั ษ์นยิ มในคริสตจักรเมธอดิสท์ได้เตรียมก่อตัง้ นิกายใหม่
โดยมีหลักคำ�สอนที่จะไม่ยอมรับการแต่งงานของคนที่มีเพศเดียวกัน (4) บทบาท
ของผู้หญิงในสังคมมากขึ้น (5) รัสเซียยกเลิกอาชีพที่สตรีห้ามทำ�หลายร้อยตำ�แหน่ง
ยุติการกีดกันทางเพศ (6) “จังหวัดมิเอะ” ผ่านกฎหมายห้ามเปิดเผยอัตลักษณ์
ทางเพศของผูอ้ น่ื หากเจ้าตัวไม่ยนิ ยอมเป็นจังหวัดแรกในญีป่ นุ่ (7) “จังหวัดนางาซากิ”
คณะกรรมการการศึกษากำ�ลังเตรียมแก้กฎ “นักเรียนหญิงต้องใส่ชุดชั้นในสีขาว”
หลังพบมีโรงเรียนกว่าครึ่งยังใช้กฎดังกล่าว เป็นต้น
● กระแส Green life โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น (1) การให้
ความส�ำคัญกับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เป็นกระแสรักษ์โลกในแวดวงต่าง ๆ
(2) การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ลดปริมาณขยะพลาสติก ลดการใช้นำ�้ มัน ลดการผลิต CO2
และน�ำพลังงานทางเลือกมาใช้มากขึน้ (3) ใน ค.ศ. 2026 World Bank จะให้ความส�ำคัญ
กับ 5 ประเด็นส�ำคัญในแอฟริกา ได้แก่ ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงานสะอาด
เมืองสีเขียว ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน (4) อินเดียคาดการณ์วา่ จะมีการจัดตัง้ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ
แบบบีบอัดจ�ำนวน 5,000 แห่งภายในปี ค.ศ. 2024 โดยมีเป้าหมายการผลิต
15 ล้านตัน ซึง่ เอือ้ โอกาสในการจ้างงานใหม่ ๆ เพิม่ รายได้ของเกษตรกร และส่งเสริม
เศรษฐกิจในชนบท (5) Mc Donald’s ตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภค
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเปิดตัว “Mc Plant” รองรับกลุม่ ผูง้ ดการบริโภคเนือ้ สัตว์ และ
(6) รัฐบาลจีน ออกโครงการจานสะอาด เพือ่ ปรับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน
16
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ให้เหลือเศษอาหารจากการรับประทานแต่ละมื้อให้น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ
ขยะสดในชุมชน เป็นต้น
● การเคลื่อนย้ายประชากร โดยมาจากเหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ เช่น
(1) การเข้ามาอยู่อาศัยและทำ�ธุรกิจของกลุ่มคนจีนในประเทศไทยมากขึ้น เช่น
การ Take over สถาบันการศึกษา การเป็น Nominee ในธุรกิจ และการถือครอง
ที่ดินและที่พักอาศัย ซึ่งเกิดเป็นชุมชนคนจีนส่งผลต่อการกลืนวัฒนธรรม ประเพณี
ท้ อ งถิ่ น และรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต เปลี่ ย นแปลงกลายเป็ น วิ ถี ข องคนจี น มากขึ้ น
(2) ช่วงการ Lock down ครั้งที่ 2 แรงงานย้ายคืนถิ่นกลับภูมิลำ�เนาขนานใหญ่
ทั่วประเทศ สะท้อนจากจำ�นวนประชากรทั้งย้ายเข้าสุทธิและย้ายออกสุทธิ ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ. 2563 รวมกัน 2.0 ล้านคน สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของช่วงหลัง
ปี พ.ศ. 2563 กว่า 2 แสนคน/ เดือน (3) ธนาคารโลกระบุ ประเทศไทยเป็นหนึ่ง
ในประเทศกลุ่มอาเซียน ที่แรงงานข้ามชาดินิยมเข้าทำ�งานมากสุด ชี้อุปสรรคใหญ่
ตัดโอกาสย้ายงานเป็นเรือ่ งของกฎหมาย นโยบายไม่ยดื หยุน่ เปิดช่องขบวนการใต้ดนิ
(4) จำ�นวนประชากรของฮ่องกงลดลงอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก
ชาวฮ่องกงพากันย้ายถิน่ ฐาน หลังจากรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายความมัน่ คงแห่งชาติ
ซึ่งนำ�ไปสู่ความขัดแย้งและการประท้วงต่อต้านอย่างต่อเนื่องในฮ่องกง เป็นต้น
● สังคม Online โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น (1) เด็กถูกละเมิด
รู ป แบบต่ า ง ๆ มากขึ้ น ยิ่ ง ในยุ ค เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล พบปั ญ หาเด็ ก ถู ก ละเมิ ด
บนโลกไซเบอร์ถึงปีละเป็นล้านราย เด็กตกเป็นเหยื่อจำ�นวนมาก ทั้งถูกแบล็กเมล์
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ มีกลุ่มลับ มีการส่งต่อภาพโป๊ (2) มติที่ประชุม ก.ตร.
อนุ มั ติ ห ลั ก การจั ด ตั้ ง กองบั ญ ชาการตำ � รวจสื บ สวนสอบสวนอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี (3) กรมควบคุมโรค ยืนยัน ไม่มเี รียก “เก็บค่าใช้จา่ ย” ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์”
อย่าหลงเชื่อ SMS หลอกให้ลงทะเบียน กรณีดังกล่าวเป็น Fake News (4) นายก
กำ�ชับ 4 หน่วยงานเร่งดำ�เนินคดีคนโพสต์หมิ่นสถาบัน สร้าง Fake News ขณะ
ปอท. รับลูก หลังถูกดีอีเอสจี้ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ขีดเส้น นายพริษฐ์ ชิวารักษ์
(เพนกวิน) และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) หากไม่ยื่นชี้แจงข้อกล่าวหา
พร้อมส่งสำ�นวนให้อัยการทันที เป็นต้น
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

17

3.1.2 ตารางแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติสังคม
Events

มิติสังคม (Social)

- การระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ส่งผลให้
รูปแบบการดำ�เนินชีวิตและพฤติกรรมของ
มนุษยชาติเปลี่ยนไป
- การปิดกิจการร้านค้าในประเทศไทย ทำ�ให้
ปริมาณคนตกงานมากขึน้ มีปญ
ั หาสุขภาพจิต
และอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้น
- ปริ ม าณผู้ ติ ด เชื้ อ และผู้ เ สี ย ชี วิ ต จาก
COVID-19 ทีส่ งู ขึน้ สวนทางกับปริมาณของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำ�กัด
- การดิ้นรนหาจุดตรวจและโควตาวัคซีนของ
ประชาชน
- การสร้าง Fake NEWS ทำ�ให้เกิดความสับสน
ในข้อมูลเกีย่ วกับ Vaccine หลายด้าน
- การเรียกร้องของกลุ่มต่าง ๆ ต่อการบริหาร
จัดการสถานการณ์ COVID-19 ของรัฐบาล
- การระบาดของ COVID-19 ทำ�ให้เยอรมนี
ลดชัว่ โมงการทำ�งานลง ส่งผลต่อรายได้และ
ผลผลิต
- การสร้ า งกระแสความเกลี ย ดชั ง ต่ อ
ชาวเอเชีย ด้วยการกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุ
ของการแพร่กระจาย COVID-19
- การโต้ตอบของชาวเอเชียในสหรัฐฯ ด้วยการ
แสดงวั ฒ นธรรมหั น หลั ง ใส่ (Cancel
Culture) และพกปืนกันมากขึ้น
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Pattern

Trends

- ชีวิตวิถีใหม่
- การแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่
- ความมั่นคงและ
เชื่อมั่นระบบ
สาธารณสุข
- การพัฒนาระบบ
และบริการทาง
สาธารณสุข

New
Normal
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Events

มิติสังคม (Social)

- จำ�นวนของประชากรโลกเพิ่มขึ้น โดยเป็น
ประชากรหญิงมากกว่าชาย
- Aged Society ทำ � ให้ ทั่ ว โลกมี ป ริ ม าณ
ผู้สูงอายุมากกว่าประชากรวัยอื่น ๆ
- หลายประเทศกลายเป็นสังคมไร้บุตร
- กองทุน กบข. และประกันสังคมจะหยุดจ่ายเงิน
ผู้สูงอายุ
- ญี่ ปุ่ น เตรี ย มขึ้ น ค่ า ประกั น สั ง คมผู้ สู ง อายุ
เป็น 2 เท่าเพื่อลดภาระของลูกหลาน
- ความขัดแย้งและเห็นความต่างทางความคิด
ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
- ยุ โ รปสนั บ สนุ น ให้ ส มาชิ ก EU ดำ � เนิ น
โครงการ EU4 Health 2021-27
- แนวโน้มตลาด telehealth ทั่วโลกจะสูงถึง
559.52 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ.
2027
- การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ พั ฒ นา
เผ่าพันธุใ์ ห้มสี ขุ ภาพแข็งแรง มีภมู คิ มุ้ กันโรค
มากขึ้น
- การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเจริ ญ พั น ธุ์
เพื่อเพิ่มประชากรโลกในอนาคต

Pattern

Trends

- การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง
ประชากร
- สังคมผู้สูงอายุ
- Generation Gap
- การเป็นสังคม
เมือง
- การอพยพย้ายเข้า
สู่เมือง
- ความอ่อนแอ
ทางอารมณ์/
สุขภาพจิตย�่ำแย่

Aged
Society
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Events

มิติสังคม (Social)

- ความเหลื่ อ มล�้ ำ เนื่ อ งจากสถานการณ์
COVID-19 โดยเฉพาะด้านการศึกษา
- ข่าวสาร และสาธารณสุข
- การชดเชย-เยียวยารายได้ให้กลุม่ เปราะบาง
ในสังคม
- การเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ แ ละความเท่ า เที ย ม
ผ่านสังคมออนไลน์
- การรับรู้ข่าวสารคนละด้านท�ำให้ประชาชน
เสียผลประโยชน์/
- ญี่ ปุ ่ น ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจ�ำหน่ า ยชุ ด ตรวจ
COVID-19 แบบหยอดเหรียญ
- การระบาดของเชื้อ COVID-19 ท�ำให้รายได้
ของประชากรลดลงอย่างมาก
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Pattern

Trends

- คนตกงาน
- ผลกระทบจาก
COVID-19
- ความอ่อนแอทาง
อารมณ์/สุขภาพ
จิตย�่ำแย่
- การค้ามนุษย์/
แรงงานข้ามชาติ/
หลบหนีเข้าเมือง

Post
COVID-19
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Events

มิติสังคม (Social)

Pattern

- รายได้เฉลี่ยของคนรุ่น Millennium และ - ความขัดแย้งทาง
Gen Z จะอยูใ่ นระดับปกติกอ่ นปี ค.ศ. 2023 ความคิด
- สหภาพยุ โ รปวางแผนฟื้ น ฟู ข นาดใหญ่ - การบ่อนทำ�ลาย
“Next Generation EU” สำ�หรับปี ค.ศ. สถาบันพระมหา
2021-2027 เพื่ อ วางรากฐานของยุ โรป กษัตริย์
- ความขัดแย้งด้าน
ที่ทันสมัยและยั่งยืน
- เบลเยี่ยม ออกแพคเกจ Next Generation ศาสนา/เชื้อชาติ
EU สำ � หรั บ การดำ � เนิ น การภายนอก
ในงบประมาณ EU 2021-27
- ยุควัยรุ่น “เบิกเนตร” กับปรากฏการณ์
หนังสือประวัติศาสตร์ฟีเวอร์
- เยาวชนไทยอ่อนภาษาอังกฤษ 4 ปีต่อเนื่อง
- การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการเรี ย นรู้ แ ละ
สังคมตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปลู ก ฝั ง
แนวคิดและทัศนคติเชิงลบต่อสถาบันหลัก
ของชาติ

Trends

Generation
Z

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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Events

มิติสังคม (Social)

- ประเทศไทยและหลายประเทศเปิดกว้าง
และยอมรับกระแส LGBTQ มากขึ้น
- กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกล้าที่จะ
เปิดตัวต่อสังคมมากขึ้น
- กระแสต่อต้านจาก “วาติกัน” ไม่ให้พระ
ประกอบพิธีแต่งงานให้คู่สมรสเพศเดียวกัน
- บทบาทของผู้หญิงในสังคมมากขึ้น
- รัสเซียยกเลิกอาชีพที่สตรีห้ามท�ำหลายร้อย
ต�ำแหน่ง ยุติการกีดกันทางเพศ
- “จั ง หวั ด มิ เ อะ” ห้ า มเปิ ด เผยอั ต ลั ก ษณ์
ทางเพศของผู้อื่น หากเจ้าตัวไม่ยินยอม
- “จังหวัดนางาซากิ” แก้กฎ “นักเรียนหญิง
ต้องใส่ชุดชั้นในสีขาว”
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Pattern

Trends

- การเคารพสิทธิ์ใน
การแสดงออกทาง
เพศของบุคคล
- ความหลากหลาย
ด้านทัศนคติและ
รสนิยมทางเพศ
- ศาสนากับการ
ยอมรับความ
หลากหลายทาง
เพศ
- การปรับแก้
กฎหมายให้เหมาะ
สมกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
สังคม

ความหลาก
หลาย
ทางเพศ
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Events

มิติสังคม (Social)

- การให้ความสำ�คัญกับสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่เป็นกระแสรักษ์โลกในแวดวงต่าง ๆ
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
และใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น
- ปี ค.ศ. 2026 World Bank จะให้ความ
สำ�คัญกับ 5 ความมัน่ คงด้านอาหาร พลังงาน
สะอาด เมืองสีเขียว ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ภูมิอากาศในแอฟริกา
- อิ น เดี ย จะมี ก ารจั ด ตั้ ง โรงงานผลิ ต ก๊ า ซ
ชี ว ภาพแบบบี บ อั ด จำ � นวน 5,000 แห่ ง
ภายในปี ค.ศ. 2024
- Mc Donald’s เปิดตัว “Mc Plant” รองรับ
กลุ่มผู้งดการบริโภคเนื้อสัตว์
- รั ฐ บาลจี น ออกโครงการจานสะอาด
เพื่อปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เหลือเศษ
อาหารน้อยที่สุด
- การเข้ามาของกลุ่มคนจีนในประเทศไทย
ส่งผลต่อวัฒนธรรม และรูปแบบการใช้ชีวิต
- ช่วงการ Lock down ครั้งที่ 2 แรงงานย้าย
คืนถิน่ กลับภูมลิ �ำเนาสูงกว่าค่าเฉลีย่ ช่วงหลัง
ปี พ.ศ. 2563 กว่า 2 แสนคน/เดือน
- ธนาคารโลกระบุ ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ประเทศอาเซียน ที่แรงงานข้ามชาติที่นิยม
เข้าท�ำงานมากสุด
- จ�ำนวนประชากรของฮ่องกงลดลงอย่างมาก
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หลังรัฐบาลบังคับ
ใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ

Pattern

Trends

- ความมั่นคงทาง
อาหาร กับ
Climate Change
- กระแสการบริโภค
เน้นสุขภาพ
- แหล่งอาหาร
ทางเลือก
- กระแส
รักสุขภาพ

กระแส
Green life

- การเข้ า มาอาศั ย
ของคนจีนมากขึ้น
- แรงงานย้ายคืนถิ่น
กลับภูมิล�ำเนาหลัง
COVID-19 ระบาด
- แรงงานข้ า มชาติ
ในอาเซียน
- การย้ า ยถิ่ น ฐาน
เนื่องจากความไม่
สงบในประเทศ

การเคลือ่ นย้าย
ประชากร

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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Events

มิติสังคม (Social)

- เด็กถูกละเมิดรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ยิ่งใน
ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลปีละเป็นล้านราย
- มติที่ประชุม ก.ตร.อนุมัติหลักการจัดตั้ง
กองบัญชาการตำ�รวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- กรมควบคุมโรค ยืนยัน ไม่มีเรียก “เก็บค่า
ใช้จ่าย” ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” อย่าหลงเชื่อ
Fake News
- นายกกำ�ชับ 4 หน่วยงานเร่งดำ�เนินคดี
คนโพสต์หมิ่นสถาบัน สร้าง Fake News

Pattern

Trends

- อาชญากรรมข้ามชาติ
ทางเทคโนโลยี
- การพนัน Online
- Fake News/
การบิดเบือนข้อมูล
- สังคมออนไลน์/
Social Media
- การสร้างรายได้/
อาชีพด้วย
เทคโนโลยีใหม่

สังคม
Online

ตารางที่ 1 แสดงแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติสังคม

3.1.3 ตารางแรงผลัก (Driving Forces) มิติสังคม
มิติสังคม (Social)
Trends

Driving Forces

New Normal

-

Aged Society

- จำ�นวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น
- สังคมผู้สูงวัย
- โครงสร้างประชากร
- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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โรคระบาด
โรคอุบัติใหม่
Climate Change
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์และ AI
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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มิติสังคม (Social)
Trends

Post
COVID-19
Generation Z

ความหลากหลาย
ทางเพศ
กระแส
Green life
การเคลื่อนย้าย
ประชากร

Driving Forces
-

คอรัปชั่น
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
หลักสูตรและโครงสร้างทางการศึกษา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
Generation Change
ความไว้วางใจสถาบันหลักของชาติ
ค่านิยมของคนในชาติ
แนวคิดสุดโต่งทางศาสนา
ความแตกแยกในสังคม (Fragmented Society)

-

การเติบโตของชนชั้นกลาง
การเหยียดสีผิว/เชื้อชาติ
ความแน่นแฟ้นทางสังคม (Social Cohesion)
สิทธิและความเสมอภาคทางเพศ
การศึกษาดีขึ้น
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Climate Change

-

โรคระบาด
โรคอุบัติใหม่
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
การเติบโตของชนชั้นกลาง
จ�ำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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มิติสังคม (Social)
Trends

สังคม Online

Driving Forces
-

โรคระบาด
โรคอุบัติใหม่
Generation Change
การเพิ่มขีดความสามารถส่วนบุคคล (Individual
Empowerment)
- จำ�นวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น
- ความแตกแยกในสังคม (Fragmented Society)
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ตารางที่ 2 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติสังคม
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3.2 มิติเทคโนโลยี (Technology)

3.2.1 สรุปภาพรวมสถานการณ์/เหตุการณ์สำ�คัญ

• การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมจากเทคโนโลยี โดยมาจาก
เหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น (1) การใช้ AI สร้าง Fake NEWS เพือ่ หวังผลทางการเมือง
(2) Echo chamber เทคโนโลยีที่ใส่แต่สิ่งที่เราสนใจ และปิดกันเรื่องมุมมองอื่น
ทีไ่ ม่สนใจ (3) ความต้องการทักษะด้านบล็อกเชนจะเพิม่ ขึน้ อย่างมากในทศวรรษหน้า
และ (4) Internet of Things ในชีวิตประจำ�วันของมนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัว
ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ซึ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เป็นต้น
• บทบาทของรัฐกับการควบคุมทางเทคโนโลยี โดยมาจาก
เหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น (1) การออกกฎหมายเพือ่ ควบคุม Big Tech (2) การทีจ่ นี
จำ�กัดแพลตฟอร์มธุรกิจฟินเทค (3) เกาหลีใต้ผลิตระบบ KTSSM อุปกรณ์ประจำ�กาย
ทหารแบบใหม่ (4) รถแทรกเตอร์ไร้คนขับควบคุมผ่านระบบ 5G (5) รัสเซีย
เริ่มส่งมอบรถถัง Armata ให้กับกองทัพในปี ค.ศ. 2021 โดยรถถังรุ่นนี้เป็นรถถัง
แบบไร้คนขับ ถูกออกแบบและทดสอบด้วยระบบยานยนต์ไร้คนขับ (UGV : Unmanned
Ground Vehicle) (6) รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมทุ่มงบประมาณจำ�นวนมากในการพัฒนา
ระบบ AI สำ�หรับช่วยจับคู่ให้คนโสดทั่วประเทศ เพื่อสร้างครอบครัวและเพิ่มอัตรา
การเกิดในอนาคต และ (7) สำ�นักงานตรวจสอบการแข่งขันและตลาด (CMA) ของ
สหราชอาณาจักรเตรียมออกกฎใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน
ปี ค.ศ. 2021 เป็นการออกกฎเพือ่ ควบคุมไม่ให้บริษทั Google และ Facebook ของ
สหรัฐฯ ใช้อ�ำ นาจในการแข่งขันทีม่ อี ยูเ่ พือ่ กีดกันบริษทั ขนาดเล็ก ซึง่ จากการกระจุกตัว
ของอำ � นาจในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท รายใหญ่ เ พี ย งไม่ กี่ ร ายได้ ล ดทอนโอกาส
ในการเติบโตและสกัดกั้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนส่งผลกระทบเชิงลบ
ต่อทั้งประชาชนและธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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• ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ โดยมาจาก
เหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น (1) การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังชนิดมีความยืดหยุ่น
เพือ่ วัดระดับความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างต่อเนือ่ ง และวัดระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดได้ (2) นักวิจัยไทยพัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนนวัตกรรมใหม่
ทางการแพทย์สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการรักษาโรคหัวใจวายเฉียบพลัน
(3) นักวิจัยจีนแสดงผลงาน “สิ่งทออิเล็กทรอนิกส์ผสานจอภาพ” เพื่อช่วยเหลือ
ผู้มีปัญหาด้านการใช้เสียง (4) การใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาการท�ำงานข้อเข่าเทียม
เพือ่ คนพิการ และ (5) การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอนิ เทอร์เฟซสมองและ
คอมพิวเตอร์ในภายในปี ค.ศ. 2040 ซึง่ ผูใ้ ช้จะสามารถส่งข้อมูลและค�ำสัง่ ผ่านสัญญาณ
สมองเท่านัน้ เป็นต้น
• นวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ์ดา้ นเทคโนโลยี โดยมาจากเหตุการณ์
ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น (1) โปรแกรมลบไฟล์ถาวร (Data Wiping) ที่ปลอดภัยระดับโลก
ทีไ่ ม่สามารถกูค้ นื ได้ (2) บริษทั เอกชนในจีน เตรียมพัฒนา Application สู้ “คลับเฮาส์”
(3) ทีมงานวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย พัฒนาพาหนะจิ๋วขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานแสงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมีโซสเฟียร์ ซึ่งอาจนําเทคโนโลยีดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ในการสํารวจดาวอังคารเนื่องจากความกดอากาศของดาวอังคาร
มีความคล้ายคลึงกับชัน้ บรรยากาศมีโซสเฟียร์ (4) การคิดค้นนมทีเ่ พาะขึน้ ในห้องแล็ป
(Remilk) ที่เกิดจากการเพาะในห้องทดลองโดยไม่ต้องใช้แม่วัว (5) บริษัท Google
ได้ร่วมพัฒนาวิธีการใช้สายเคเบิลโทรคมนาคมใต้น�้ำในการตรวจจับแผ่นดินไหว
(6) จีนพัฒนารถไฟความเร็วสูงบนพืน้ ผิวแม่เหล็ก Meglev (Magnetic Levitation)
ทีส่ ามารถขับเคลือ่ นความเร็วสูงถึง 620 กิโลเมตร/ชัว่ โมง (7) การใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยี
ของการเป็น Smart City ในช่วงปี ค.ศ. 2022 คาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 22.7/ปี
และจะมีมูลค่าสูงถึง 327 พันล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ. 2025 (8) ตลาด smart watch
ทั่ ว โลกมี มู ล ค่ า จากการจ�ำหน่ า ยทั่ ว โลกประมาณ 28,000 ล้ า นดอลลาร์
(9) ทีมวิจยั AI ของ Facebook ฝึกคอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ เหมือนที่
มนุษย์ท�ำได้มากขึ้น (10) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
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(TSMC) จะผลิตชิปนาโนเมตรในปี ค.ศ. 2023-2024 และคาดว่าจะมียอดขายเพิม่ ขึน้
กว่า 2 เท่าภายในปีเดียวกัน SK IE Technology มุ่งเน้นไปที่การผลิตวัสดุ
แบตเตอรี่ส�ำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในทศวรรษหน้า (11) การออกแบบของ Cadillac LYRIQ ในปี ค.ศ. 2023 โดยใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสานอย่างมีศิลปะร่วมกับ Ultium Platform ของ GM จะมอบ
ประสบการณ์หรูหราที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งแตกต่างจากที่เคยมีมาก่อนหน้านี้
ซึง่ เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กบั Cadillac (12) การน�ำแนวทางทางชีววิทยามาใช้
ออกแบบวัสดุไฮบริดรุ่นใหม่เพื่อลดการใช้พลาสติก (13) ญี่ปุ่นพัฒนาดาวเทียม
จากไม้ครั้งแรก (14) การแปลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอาหารสัตว์ และ
(15) องค์การอาหารของสิงคโปร์อนุมตั ใิ ห้วางจ�ำหน่ายเนือ้ ไก่ทเี่ พาะเลีย้ งในห้องแล็ป
ตามท้องตลาดได้ ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในโลกที่อนุญาตให้ขายเนื้อสัตว์สังเคราะห์
อย่างเป็นทางการ เป็นต้น
• การแข่งขันด้านเทคโนโลยี โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น
(1) ตลาดของระบบ machine vision system ทัว่ โลกมีมลู ค่าถึง 29,700 ล้านดอลลาร์
ในปี ค.ศ. 2019 และคาดว่าจะสูงถึง 74.9 พันล้านดอลลาร์ ภายในปี ค.ศ. 2027
(2) CAGR คาดการณ์ว่า ตลาด 5G ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.9 จากปี ค.ศ.
2021-2027 (3) ในปี ค.ศ. 2019 ตลาดเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ทว่ั โลกมีมลู ค่า 62.75 พันล้าน
ดอลลาร์ และคาดว่าจะสูงถึง 189.36 พันล้านดอลลาร์ภายในปี ค.ศ. 2027
โดยเติบโตที่ 13.5% (4) บริษทั ไมโครซอฟท์เพิม่ การลงทุนเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในอินโดนีเซีย
โดยมีแผนก่อตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลแห่งแรกเพือ่ ให้บริการ Cloud ภายในประเทศอินโดนีเซีย
(5) จากปี ค.ศ. 2020-2027 ตลาดสำ�หรับเทคโนโลยี AR กำ�ลังเติบโตโดยมีการคาดการณ์
สำ�หรับปีค.ศ. 2023 ซึ่งมีมูลค่ากว่า 18 พันล้านเหรียญสหรัฐ (6) เทคโนโลยี
RAN จะมีขนาดตลาดถึง 214.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2027 โดยขยายตัว
ที่ 112.3% จากปี ค.ศ. 2020-2027 เนื่องจากการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก สำ�หรับ
การใช้งานระบบ Cloud 5G หรือ RAN แบบรวมศูนย์ พบในประเทศสำ�คัญ ๆ เช่น
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน (7) เรือเดินมหาสมุทรมีการวางแผน
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สำ�หรับการดำ�เนินการในปี ค.ศ. 2023 โดยมีผขู้ นส่งมากกว่า 35,000 คน ทีว่ างแผนไว้
สำ�หรับการผลิตในปี ค.ศ. 2023-2028 และ (8) รายงานการวิจยั ของ Per Emergen
ตลาดเทคโนโลยีบล็อกเชนทั่วโลกคาดว่าจะมี CAGR โต 67.6% ระหว่างปี ค.ศ.
2020-2027 สูงถึง 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น
• เทคโนโลยีเพือ่ สิง่ แวดล้อม โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ
เช่น (1) ทศวรรษหน้าจะเห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและการลงทุนในตัวเลือก
เทคโนโลยีการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ส�ำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
ควบคู่ไปกับการปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับและความต้องการที่เพิ่มขึ้น
จากธุรกิจ (2) จีนส่งดาวเทียมติดเทคโนโลยีไลดาร์เพือ่ ติดตาม CO2 ในชัน้ บรรยากาศโลก
เป็นดวงแรกของโลก (3) การเปิดตัวเรือเทคโนโลยีเชื้อเพลิงคู่ซึ่งสามารถท�ำงาน
ได้ทงั้ เชือ้ เพลิงทีม่ กี �ำมะถันต�ำ่ มาตรฐานหรือเมทานอลทีเ่ ป็นมิตรกับชีวภาพ จะเกิดขึน้
ในปี ค.ศ. 2023 (4) ตลาดเซลล์แสงอาทิตย์แบบบูรณาการส�ำหรับการสร้างอาคาร
ทั่ ว โลก (BIPV) มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น จาก 12 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ เป็ น
47 พันล้านเหรียญ ในปี ค.ศ. 2027 และ (5) ฮอนด้าก�ำลังเดิมพันว่า สถานีเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในทศวรรษหน้า เนื่องจากความสนใจ
ในเทคโนโลยีสีเขียวและ Climate Change ทั่วโลก หากประสบความส�ำเร็จภายใน
ปี ค.ศ. 2041 CO2 ประมาณ 100 ล้านตัน/ปี จะถูกก�ำจัดจากพื้นที่อุตสาหกรรมและ
ส่งไปยังชั้นหินที่อยู่ลึกหลายพันฟุตใต้พื้นทะเลนอกชายฝั่ง Gulf coast เป็นต้น
• การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญ
ต่าง ๆ เช่น (1) ยานสำ�รวจ “Perseverance” ขององค์การอวกาศสหรัฐฯ หรือ
NASA ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคาร Orbital Assembly Corporation’ (2) บริษัท
Startup จากแคลิฟอร์เนีย เดินหน้าออกแบบโรงแรมอวกาศ เพือ่ ให้มนุษย์มพี นื้ ฐาน
และได้เปิดประสบการณ์ใหม่กบั การพักผ่อนในโรงแรมอวกาศแห่งแรกของโลก ในปี
ค.ศ. 2027 (3) จีนและรัสเซีย ประกาศแผนร่วมมือสร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์
(4) ทีมนักจุลชีววิทยาจากสหรัฐฯ และอินเดีย ทำ�งานร่วมกับ NASA ค้นพบ แบคทีเรีย
ชนิดใหม่ 3 ชนิดพันธุ์ ที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เคยรู้จักหรือพบเห็นมาก่อนบนพื้นผิว
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หลายตําแหน่งของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS (5) ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศจะมีมูลค่าการค้ามากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน
ปี ค.ศ. 2041 และ (6) NASA ทำ�สัญญากับ Firefly Aerospace เพื่อส่งมอบชุด
การสืบสวนทางวิทยาศาสตร์และการสาธิต 10 ชุด บนเรือ Blue Ghost ไปยังดวงจันทร์
ในปี ค.ศ. 2023 เป็นต้น

3.2.2 ตารางแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิตเิ ทคโนโลยี

Events

มิติเทคโนโลยี

- การใช้ AI สร้าง Fake NEWS เพื่อหวัง
ผลทางการเมือง
- Echo chamber เทคโนโลยีที่ใส่แต่สิ่ง
ทีเ่ ราสนใจ และปิดกันเรือ่ งมุมมองอืน่ ที่
ไม่สนใจ
- ความต้องการทักษะด้านบล็อกเชนจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษหน้า
- Internet of Things ในชีวิตประจำ�วัน
ของมนุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ตั้ ง แต่ ใ นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ กระทัง่ ถึงการเชือ่ มเป็น
เครือข่าย

Pattern

Trends

- การก้าวสู่สังคมดิจทิ ลั
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
สถาบัน
- การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่อง
มือกระทำ�ผิด
- สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media)
- พฤติกรรมของมนุษย์
กับเทคโนโลยี
- การเข้าถึงข่าวสาร
- การใช้ 5G Internet
of Things (IoT)

การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
จากเทคโนโลยี
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Events

มิติเทคโนโลยี

Pattern

Trends

- Cyber Security/
Cyber warfare
- ความปลอดภัยของ
ข้อมูลทางเทคโนโลยี
- ความรู้ด้านดิจิทัล
(Digital Literacy)
- บทบาทของ AI ใน
งานด้านความมั่นคง

บทบาทของรัฐ
กับการควบคุม
ทางเทคโนโลยี

- ความก้าวหน้าของ
- การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังเพื่อวัด
เทคโนโลยีทางด้าน
ระดับความดันโลหิต อัตราการเต้น
การแพทย์
ของหัวใจ และระดับน�้ำตาลในเลือด
- นักวิจัยไทยพัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยาย - นวัตกรรมเพือ่ สุขภาพ
ผนังหัวใจห้องบนเพื่อรักษาโรคหัวใจ
วายเฉียบพลัน
- นักวิจัยจีนสร้าง “สิ่งทออิเล็กทรอนิกส์
ผสานจอภาพ” เพื่อช่วยเหลือผู้มี
ปัญหาด้านการใช้เสียง
- การใช้ AI พัฒนาการท�ำงานข้อเข่าเทียม
เพื่อคนพิการ
- ในปี ค.ศ. 2040 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เฟซ
สมองจะสามารถส่งข้อมูลและค�ำสั่ง
ผ่านสัญญาณสมองได้

ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์

- การออกกฎหมายเพือ่ ควบคุม Big Tech
- การทีจ่ นี จ�ำกัดแพลตฟอร์มธุรกิจฟินเทค
- เกาหลีใต้ผลิตระบบ KTSSM อุปกรณ์
ประจ�ำกายทหารแบบใหม่
- รถแทรกเตอร์ไร้คนขับควบคุมผ่านระบบ 5G
- รัสเซียส่งมอบรถถังไร้คนขับ Armata
ให้กับกองทัพในปี ค.ศ. 2021
- รั ฐบาลญี่ ปุ ่ น เตรียมพัฒนาระบบ AI
ช่วยจับคู่คนโสด เพื่อสร้างครอบครัว
และเพิ่มอัตราการเกิดในอนาคต
- สหราชอาณาจักรเตรียมออกกฎใหม่
เพื่อควบคุมไม่ให้บริษัท Google และ
Facebook ป้องกันการกีดกันบริษทั เล็ก
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและธุรกิจ
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Events

มิติเทคโนโลยี

- Data Wiping ที่ปลอดภัยระดับโลก
ที่ไม่สามารถกู้คืนได้
- บริ ษั ท เอกชนในจี น เตรี ย มพั ฒ นา
Application สู้ “คลับเฮาส์”
- ที ม งานวิ ศ วกรจากมหาวิ ท ยาลั ย
เพนซิ ล เวเนี ย พั ฒ นาพาหนะจิ๋ ว ขั บ
เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย พ ลั ง ง า น แ ส ง ขึ้ น สู่
ชั้น บรรยากาศมี โซสเฟี ย ร์ ใช้ ใ นการ
สํารวจดาวอังคาร
- Remilk นมจากการเพาะในห้ อ ง
ทดลองโดยไม่ต้องใช้แม่วัว
- Google พัฒนาวิธีการใช้สายเคเบิล
โทรคมนาคมใต้ น�้ ำ ในการตรวจจั บ
แผ่นดินไหว
- จีนพัฒนารถไฟความเร็วสูงบนพื้นผิว
แม่ เ หล็ ก Meglev (Magnetic
Levitation)
- ช่วงปี ค.ศ. 2022 การใช้จ่าย Smart
City จะเติบโตในอัตราร้อยละ 22.7/ปี
- ตลาด smart watch ทั่วโลกมีมูลค่า
จากการจำ � หน่ า ยทั่ ว โลกประมาณ
28,000 ล้านดอลลาร์
- ที ม วิ จั ย AI ของ Facebook ฝึ ก
คอมพิวเตอร์ให้สามารถเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ
เหมือนที่มนุษย์ทำ�ได้มากขึ้น

Pattern

Trends

- การพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านอาหาร
- Robotics
Technology
- เทคโนโลยี AR/VR
- การคมนาคม/
ขนส่งสมัยใหม่
- การสื่อสารสมัยใหม่
- การใช้ Robot แทนทีค่ น
/สังคมหุ่นยนต์
- เทคโนโลยีด้านการ
ศึกษา (E-Learning)

นวัตกรรม /
สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยี
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Events

มิติเทคโนโลยี

Pattern

- Taiwan จะผลิตชิปนาโนเมตรในปี ค.ศ.
2023-2024 มุง่ เน้นผลิตวัสดุแบตเตอรี่
ส�ำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลก
- การออกแบบของ Cadillac LYRIQ
ในปี ค.ศ. 2023 โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ ผ สมผสานอย่ า งมี ศิ ล ปะร่ ว มกั บ
Ultium Platform ของ GM
- การน�ำแนวทางชีววิทยามาใช้ออกแบบ
วัสดุไฮบริดรุน่ ใหม่เพือ่ ลดการใช้พลาสติก
- ญี่ปุ่นพัฒนาดาวเทียมจากไม้ครั้งแรก
- การแปลงก๊าซ CO2 เป็นอาหารสัตว์
- สิงคโปร์จ�ำหน่ายเนื้อไก่ที่เพาะเลี้ยง
ในห้องแล็ป เป็นประเทศแรกทีอ่ นุญาตให้
ขายเนื้อสัตว์สังเคราะห์
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Trends

Events

มิติเทคโนโลยี

- ตลาด machine vision system ทัว่ โลก
จะมีมูลค่าสูงถึง 74.9 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ภายในปี ค.ศ. 2027
- CAGR คาดการณ์ว่า ตลาด 5G ทั่วโลก
จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43.9 ในปี ค.ศ. 2027
- ในปี ค.ศ. 2027 ตลาดเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์
ทั่วโลกจะโตขึ้นขึ้น 13.5%
- บริ ษั ท ไมโครซอฟท์ เ พิ่ ม การลงทุ น
เศรษฐกิจดิจิทัลในอินโดนีเซีย
- ปี ค.ศ. 2023 ตลาดเทคโนโลยี AR จะ
เติบโตและมีมูลค่ากว่า 18 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ
- เทคโนโลยี RAN จะมีขนาดตลาดถึง
214.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี ค.ศ. 2027
- เรือเดินมหาสมุทรวางแผนการดำ�เนินการ
ในปี ค.ศ. 2023 โดยมีผู้ขนส่งมากกว่า
35,000 คนที่วางแผนไว้สำ�หรับการ
ผลิตในปี ค.ศ. 2023-2028
- รายงานการวิจัยของ Per Emergen
ตลาดเทคโนโลยี บ ล็ อ กเชนทั่ ว โลก
คาดว่าจะมี CAGR โต 67.6% ระหว่างปี
ค.ศ. 2020-2027 สูงถึง 11 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

Pattern

Trends

- เทคโนโลยีแบบก้าว
กระโดด
(Exponential
Growth)
- การแข่งขันเป็นผู้นำ�
ทางเทคโนโลยี
- บทบาทของบริษัท
เทคโนโลยีขนาดใหญ่
(Big Tech)
- การยกระดับ
ขีดความสามารถของ
องค์กรด้วย AI
- Quantum
Technology
- Internet of Things
- เทคโนโลยี 5G
- Block Chain
- Tech War
- เทคโนโลยี Machine
Vision System

การแข่งขัน
ด้านเทคโนโลยี

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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Events

มิติเทคโนโลยี

Pattern

- ทศวรรษหน้า เทคโนโลยีการปล่อย - การพัฒนาเทคโนโลยี
มลพิ ษ เป็ น ศู น ย์ ส�ำหรั บ ยานพาหนะ เพื่อสิ่งแวดล้อม
ขนส่ ง สิ น ค้ า ขนาดใหญ่ จ ะก้ า วหน้ า - Bio Technology
อย่างรวดเร็ว
- Green Economy
- จีนส่งดาวเทียมติดเทคโนโลยีไลดาร์ Technology
เพือ่ ติดตาม CO2 ในชัน้ บรรยากาศโลก
เป็นดวงแรกของโลก
- การเปิดตัวเรือเทคโนโลยีเชื้อเพลิงคู่
ที่ ท�ำงานได้ ทั้ ง เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ก�ำมะถั น
และชีวภาพในปี ค.ศ. 2023
- ตลาดเซลล์แสงอาทิตย์แบบบูรณาการ
ส�ำหรับการสร้างอาคารทั่วโลก (BIPV)
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
- ฮอนด้ า คาดการณ์ ส ถานี เชื้ อ เพลิ ง
ไฮโดรเจนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา
เนื่ อ งจากความสนใจในเทคโนโลยี
สีเขียวและ Climate Change ทั่วโลก
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Trends
เทคโนโลยี
เพื่อสิ่งแวดล้อม

Events

มิติเทคโนโลยี

Pattern

- ยานสำ�รวจ “Perseverance” ของ - การแข่งขัน
ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
NASA ลงจอดบนพื้นผิวดาว
- บริษัท Startup เดินหน้าออกแบบ
โรงแรมอวกาศ แห่งแรกของโลกในปี
ค.ศ. 2027
- จีนและรัสเซีย ประกาศแผนร่วมมือ
สร้างสถานีอวกาศบนดวงจันทร์
- ทีมนักจุลชีววิทยาจากสหรัฐฯ และ
อินเดีย ทำ�งานร่วมกับ NASA ค้นพบ
แบคทีเรียชนิดใหม่ 3 ชนิดพันธุ์บนพื้น
ผิวของสถานีอวกาศนานาชาติ ISS
- ตลาดผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอวกาศจะมีมูลค่าการค้ามากกว่า
1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี
ค.ศ. 2041
- NASA ทำ�สัญญากับ Firefly
Aerospace ส่งมอบชุดการสืบสวน
ทางวิทยาศาสตร์และการสาธิตบนเรือ
Blue Ghost ไปยังดวงจันทร์ในปี
ค.ศ. 2023

Trends
การแข่งขัน
ด้านเทคโนโลยี
อวกาศ

ตารางที่ 3 แสดงแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติเทคโนโลยี
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3.2.3 ตารางแรงผลัก (Driving Forces) มิติเทคโนโลยี
มิติเทคโนโลยี

Trends

Driving Forces

การเปลีย่ นแปลง
ทางสังคม
จากเทคโนโลยี

38

- เทคโนโลยี 5G
- สังคมที่เปิดกว้าง (Open Society)
- กระแสการไหลอิสระของข้อมูล (Free flow of information)
- การทำ�งานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ความเหลื่อมล�้ำทางดิจิทัล (Digital divide)
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for labors)
- โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และข้อกำ�หนดทางดิจิทัลที่ไม่เข้ากัน
- Economic digital transformation
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human enhancement technology
- พืน้ ทีส่ ารสนเทศทีไ่ ร้กฎ ระเบียบ (Unregulated Information Space)
- การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology Disruption)
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Trends

มิติเทคโนโลยี

Driving Forces

บทบาท
ของรัฐกับการ
ควบคุมทาง
เทคโนโลยี

- สังคมที่เปิดกว้าง (Open Society)
- Digital Platform
- กระแสการไหลอิสระของข้อมูล (Free Flow of Information)
- การท�ำงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ความเหลื่อมล�้ำทางดิจิทัล (Digital Divide)
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และข้อก�ำหนดทางดิจิทัลที่ไม่เข้ากัน
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- พื้นที่สารสนเทศที่ไร้กฎ ระเบียบ (Unregulated Information
Space)
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology
Disruption)

ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์

- เทคโนโลยี 5G
- การทำ�งานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology
Disruption)

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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มิติเทคโนโลยี

Trends

Driving Forces

นวัตกรรม/
สิง่ ประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยี

- เทคโนโลยี 5G
- สังคมที่เปิดกว้าง (Open Society)
- การท�ำงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ความเหลื่อมล�้ำทางดิจิทัล (Digital Divide)
- Digital Platform
- Economic Digital Transformation
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology
Disruption)

การแข่งขัน
ด้านเทคโนโลยี

- เทคโนโลยี 5G
- สังคมที่เปิดกว้าง (Open Society)
- กระแสการไหลอิสระของข้อมูล (Free Flow of Information)
- การทำ�งานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- Digital Platform
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และข้อกำ�หนดทางดิจิทัลที่ไม่เข้ากัน
- Economic Digital Transformation
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- อิทธิพลเหนือข้อมูล (Centrality of Information)
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology
Disruption)
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Trends
เทคโนโลยี
เพือ่ สิง่ แวดล้อม

การแข่งขัน
ด้านเทคโนโลยี
อวกาศ

มิติเทคโนโลยี

Driving Forces

- การทำ�งานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- การพัฒนาวิทยาศสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology
Disruption)
- การทำ�งานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
- การพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์
- การใช้แรงงานหุ่นยนต์ (Robotics for Labors)
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่
- Human Enhancement Technology
- การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Technology Disruption)

ตารางที่ 4 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติเทคโนโลยี

3.3 มิติเศรษฐกิจ (Economic)

3.3.1 สรุปภาพรวมสถานการณ์/เหตุการณ์สำ�คัญ

- ทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น
(1) การฟืน้ ตัวของระบบเศรษฐกิจจากกลุม่ ประเทศตลาดเกิดใหม่ (2) ภายในทศวรรษหน้า
ผูค้ นจ�ำนวนมากจะได้รบั ประโยชน์จากระดับรายได้ทสี่ งู ขึน้ อันมาจากการขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
การบริการ การท่องเทีย่ ว และก่อให้เกิดตลาดใหม่ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทคี่ รัง้ หนึง่ เคยคิดว่า
เป็นสินค้าเฉพาะกลุม่ ประชากรกลุม่ เล็ก ๆ (3) ความผันผวนของราคานำ�้ มันในตลาดโลก
จากการคาดการณ์ของโอเปก ระบุวา่ อุปสงค์นำ�้ มันจะพุง่ สูงขึน้ และจะเริม่ ลดลงในช่วง
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ปลายทศวรรษ 2030 ซึง่ จะเพิม่ แรงกดดันต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มากขึน้
(4) ภาวะเศรษฐกิจโลกชะงักงันจาก COVID-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัว่ โลก
ในทุกประเภท (5) Goldman Sachs จะลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้า
ซึง่ ภายในโครงการต้องการทีจ่ ะมุง่ สนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กบั สตรีผวิ สี
(6) สหรัฐอเมริกาและยุโรปผลักดันใช้พลังงานหมุนเวียนแทนอุตสาหกรรมนำ�้ มันอย่าง
จริงจัง แต่สหรัฐฯ จะยังคงอุดหนุนนำ�้ มันและก๊าซของเอเชียและประเทศก�ำลังพัฒนา
เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า (7) เศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถ
ปลดล็อกการเติบโตทางเศรษฐกิจ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทศวรรษหน้า ซึง่ เกินกว่า
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจหมุนเวียนในปัจจุบัน (8) การเติบโต
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทเี่ พิม่ ขึน้ จะท�ำให้มเี ทีย่ วบินโดยสาร 21 พันล้านเทีย่ ว ภายในปี
ค.ศ.2041 ภายในสิน้ ทศวรรษนี้ (9) การลงทุนด้านดิจทิ ลั อย่างยัง่ ยืนจะเพิม่ GDP
ของสหราชอาณาจักรได้ถงึ 127 พันล้านปอนด์ และภายในปี พ.ศ. 2583 จะสามารถ
เพิม่ ได้ถงึ 232 พันล้านปอนด์ ซึง่ จะใกล้เคียงกับตัวเลขทางเศรษฐกิจของฟินแลนด์หรือ
แอฟริกาใต้ในปัจจุบนั (10) ความพยายามทีจ่ ะสร้าง Silicon Valley ระดับท้องถิน่ ของจีน
จะเป็นก้าวส�ำคัญของการปฏิรปู ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในทศวรรษหน้า รูปแบบหรือกิจกรรมใหม่
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป เช่น การท่องเที่ยวระบบปิด
(เมืองระหว่างเมือง) โดยห้ามออกนอกเส้นทาง เป็นต้น
- ตลาดแรงงาน โดยมาจากเหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น
(1) โลกต้องการให้แอฟริกาฟืน้ ตัวและมีบทบาทสำ�คัญในฐานะตลาดแรงงาน ซึง่ แอฟริกาเป็น
ตลาดแรงงานทีใ่ หญ่ทส่ ี ดุ ในโลก โดยคิดเป็น 40% ของแรงงานเยาวชนทัว่ โลก ภายในปี
ค.ศ. 2040 (2) ในอนาคตเกิดอาชีพใหม่/ ธุรกิจออนไลน์เพิม่ มากขึน้ (3) การระบาดของ
โรคโควิด-19 กำ�ลังบังคับให้คนงานทีม่ อี ายุมากต้องเกษียณอายุกอ่ นกำ�หนด เนือ่ งจาก
วิกฤตโควิด-19 ได้กระทบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดแรงงานทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ
ในรอบหลายทศวรรษอย่างสหรัฐฯ ต้องลดการจ้างงานลงในสภาวะเศรษฐกิจทีย่ ากจะ
ฟืน้ ตัวทำ�ให้ชาวอเมริกนั จำ�นวนมากต้องเกษียณอายุกอ่ นกำ�หนด ซึง่ อัตราการจ้างคนงาน
ที่มีอายุมากและผู้หญิงฟื้นตัวได้ช้ากว่าอัตราการจ้างงานของคนงานในวัยหนุ่ม
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เมือ่ คนงานเกษียณอายุแล้วพวกเขาก็ไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะกลับเข้าทำ�งาน ผูเ้ กษียณอายุ
ที่ถูกบังคับเหล่านี้จะตกอยู่ในประเภทของการสูญเสียงานอย่างถาวรซึ่งเป็นสิ่งที่
นักเศรษฐศาสตร์กงั วลตัง้ แต่การระบาดใหญ่เริม่ สัญญาณขึน้ เป็นต้น
- การย้ายถิ่นฐานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยมาจาก
เหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ เช่น (1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจในแอฟริกาใต้ในปัจจุบัน
ทำ�ให้ชาวแอฟริกาใต้มง่ ุ หน้าอพยพไปยังแคนาดาเป็นประจำ�ทุกปี และจะเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่า
เป็น 10,000 คน ภายในปี ค.ศ. 2025 (2) การให้ความสำ�คัญของแนวคิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและรักษาสิง่ แวดล้อม Carbon Credit มาตรการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และอาจนำ�มาซึง่ มาตรการการกีดกันทางการค้า (3) “รัฐนิวยอร์ก” ประชากรลดลง
มากสุดในสหรัฐฯ เนื่องจากค่าครองชีพสูงและการเรียกเก็บภาษีหลายรายการ
อย่างต่อเนือ่ ง (4) การอพยพหรือการย้ายถิน่ ข้ามพรมแดนมีแนวโน้มเทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้
ในทศวรรษหน้า อันมาจากจำ�นวนประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
- เศรษฐกิจสีเขียว/อุตสาหกรรมสะอาด โดยมาจากเหตุการณ์
ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น (1) ในปี ค.ศ. 2025 อังกฤษ จะผลักดันให้ South Wales (ชายแดนเวลส์)
เป็ น ผู ้ น�ำในการเติ บ โตทางอุ ต สาหกรรมและเศรษฐกิ จ ที่ ป ราศจากคาร์ บ อน
(2) ในทศวรรษหน้า ผลิตภัณฑ์ทลี่ ดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดการใช้แบตเตอรี่
จะสามารถสร้างตลาดมูลค่า 23 ล้านล้านดอลลาร์ (3) ในทศวรรษหน้า พลังงานหมุนเวียน
จะให้ผลผลิตด้านพลังงานทีด่ กี ว่าเมือ่ เทียบกับนำ�้ มันมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ซึง่ จะสร้างข้อได้เปรียบ
ในการสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV มากกว่ารถยนต์ที่ใช้น�้ำมันในอีกห้าปีข้างหน้า
(4) รถยนต์ไฟฟ้าทัว่ โลกจะมียอดขายใหม่เพิม่ ขึน้ ถึง 28% ในปี พ.ศ.2573 และ 58%
ในปี พ.ศ. 2584 (5) ในทศวรรษหน้า พลังงานจากถ่านหินจะยังคงเป็นปัจจัยทีก่ ดั กร่อน
ทางเศรษฐกิจ และเป็นปัจจัยเร่งด่วนทีส่ �ำคัญ เนือ่ งจากการท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพภูมอิ ากาศ การเป็นภาระด้านสาธารณสุข และการหมดอายุลงของโรงงาน
ถ่านหิน เป็นต้น
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- นวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ส�ำหรับอนาคต โดยมาจาก
เหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น (1) ในอนาคตความสามารถในการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (science and technology: S&T) จะเป็นตัวชีว้ ดั
ทีส่ �ำคัญของความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ และอ�ำนาจการเมืองและการทหารในระดับโลก
(2) อุตสาหกรรมอวกาศทัว่ โลกจะสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์
ภายในปี ค.ศ. 2041 เพิม่ ขึน้ จาก 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี ค.ศ. 2017 (3) การใช้ AI
ในการค้าปลีก (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Remilk ทีถ่ กู เพาะขึน้ ในห้องแล็ป โดยไม่ตอ้ งใช้
แม่ วั ว นมดั ง กล่ า วถู ก สร้ า งขึ้ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารสร้ า งโปรตี น ที่ มี ค วามคล้ า ยกั น กั บ
โปรตีนในนำ�้ นมขึน้ มา การทีอ่ งค์การอาหารของสิงคโปร์อนุมตั ใิ ห้วางจ�ำหน่ายเนือ้ ไก่
ที่เพาะเลี้ยงในห้องแล็บตามท้องตลาดได้ ซึ่งเนื้อที่เพาะเลี้ยงมาจากเซลล์ของสัตว์
มีคุณภาพและมีความปลอดภัยส�ำหรับการบริโภคสูง ท�ำให้เนื้อทางเลือกกลายเป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมในอนาคตที่ได้รับการจับตามอง (5) หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบอุตสาหกรรมแปรรูปด้านปศุสัตว์ จะสร้างความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมในทศวรรษหน้า อันมาจากการกระแสการปฏิเสธการบริโภคเนื้อสัตว์
(6) สถาบันนวัตกรรมและการสร้างสรรค์จกั รกลการเกษตรแห่งประเทศจีน (CHIAIC)
ผลิตรถแทรกเตอร์ไร้คนขับช่วยทุ่นแรงในการท�ำการเกษตรยุคใหม่ ท�ำงานได้
โดยไม่ตอ้ งใช้คนขับ แต่สามารถขับเคลือ่ นได้ดว้ ยระบบไฟฟ้าและควบคุมผ่านเทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สายความเร็วสูง 5G เป็นต้น
- การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ
เช่น (1) ประเทศทีม่ จี �ำ นวนประชากรมากทีส่ ดุ หลายประเทศในทวีปเอเชีย จะสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจทีร่ วดเร็ว จนทำ�ให้ทวีปเอเชียถูกจัดให้อยูใ่ นกลุม่ ทีม่ เี ศรษฐกิจ
ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลกภายในปี ค.ศ. 2040 (2) การเติบโตทีร่ วดเร็วขึน้ ในอินโดนีเซีย ซึง่ เป็น
ประเทศทีม่ ปี ระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก อาจทำ�ให้อนิ โดนีเซียติดอันดับ 10
ของประเทศทีม่ กี ารเติบโตทางเศรษฐกิจได้ภายในปี ค.ศ. 2040 เป็นต้น
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- เศรษฐกิ จ ดิ จิทัล โดยมาจากเหตุ ก ารณ์ สำ� คั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น
(1) เขตปกครองตนเองมองโกเลียของจีนประกาศห้ามการขุดคริปโตเคอร์เรนซี่ (2) อินเดีย
จ่อแบน Cryptocurrency ห้ามแม้แต่ถอื ครอบครอง (3) บิทคอยน์รว่ ง หลังพาวเวล
ชีส้ กุลคริปโตเป็นสินทรัพย์เก็งกำ�ไร (4) รัฐบาลจีนกับการเร่งเปิดตัว “หยวนดิจทิ ลั ”
อาจสะเทือนตลาดบิตคอยน์โลก (5) การเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านระบบ AI (6) การใช้
Blockchain เพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
- มาตรการด้านเศรษฐกิจของชาติมหาอำ�นาจ โดยมาจาก
เหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น (1) จีน-สหรัฐอเมริกา ซือ้ ขายก๊าซเชือ่ มความสัมพันธ์ (2) จับตา
ไบเดน ผลักดันข้อตกลง TPP ต่อหรือไม่ (3) จีนจำ�กัดแพลตฟอร์มธุรกิจฟินเทค
(4) ออสเตรเลียหลีกเลีย่ งการท้าสงครามการค้ากับจีน (5) จีนออกกฎควบคุมการส่งออก
สินค้าและบริการทีอ่ าจเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่ คง (6) จีนเข้มงวดกฎระเบียบกับ
แร่ธาตุหายาก (Rare Earth) (7) อินเดียจับตาดูสินค้าสวมสิทธิและละเมิด FTA
(8) “สี จิน้ ผิง” สัง่ คุมเข้ม หวังสกัดอิทธิพลบริษทั แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในตลาดจีน
(9) รัฐบาลทัว่ โลกเอาจริงกับการออกกฎคุมเข้มยักษ์เทค เป็นต้น

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

45

3.3.2 ตารางแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติเศรษฐกิจ
Events

มิติเศรษฐกิจ

- การฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจจากกลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่
- ภายในทศวรรษหน้า ผู้คนจ�ำนวนมากจะได้รับ
ประโยชน์จากระดับรายได้ที่สูงขึ้นอันมาจาก
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- OPEC ระบุว่า อุปสงค์น�้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นและ
จะเริ่มลดลงในช่วงปลายทศวรรษ 2030
ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อระบบเศรษฐกิจ
- ภาวะเศรษฐกิจโลกชะงักงันจาก COVID-19
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก
- Goldman Sachs จะลงทุน 10 ล้านดอลลาร์
ในทศวรรษหน้า ซึ่งมุ่งสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจให้กับสตรีผิวสี
- สหรัฐอเมริกา และยุโรปผลักดันใช้พลังงาน
หมุนเวียนแทนอุตสาหกรรมน�้ำมันอย่างจริงจัง
- เศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถปลดล็อก
การเติบโตทางเศรษฐกิจในทศวรรษหน้า
- การเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทเี่ พิม่ ขึน้
จะท�ำให้มีเที่ยวบินโดยสาร 21 พันล้าน
เที่ยวภายในปี ค.ศ. 2041
- การลงทุนด้านดิจทิ ลั อย่างยัง่ ยืนจะเพิม่ GDP ของ
สหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2583
- ความพยายามที่จะสร้าง Silicon Valley
ระดับท้องถิ่นของจีนจะเป็นก้าวส�ำคัญของ
การปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า
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Pattern

Trends

- รูปแบบหรือกิจกรรมใหม่
ทิศทาง
ทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลก
- การฟื้นฟูห่วงโซ่
อุปทานของโลกหลัง
COVID-19
- ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจาก
Pandemic
- การกระตุ้นทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศต่าง ๆ
- วิกฤติทางการเงิน
หนี้ครัวเรือน
(Household debt)
- การสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจภายใน
ประเทศ
- ความเหลื่อมล�้ำทาง
เศรษฐกิจ
- พฤติกรรมและ
การรับรู้ใหม่ของ
ผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป
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Events

มิติเศรษฐกิจ

Pattern

Trends

ตลาดแรงงาน
- การเรียกร้องสิทธิ
ของผู้ใช้แรงงาน
- ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจาก
Pandemic
- รูปแบบหรือ
กิจกรรมใหม่
ทางเศรษฐกิจ
- คนตกงาน
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจในแอฟริกาใต้
- การย้ายถิ่นฐานของ
การย้าย
ถิ
น
่
ฐานจาก
ในปัจจุบัน ท�ำให้ชาวแอฟริกาใต้มุ่งหน้าอพยพ แรงงาน
ไปยังแคนาดาเป็นประจ�ำทุกปีและจะเพิม่ ขึน้
- การกีดกันทางการค้า ผลกระทบ
เป็นสองเท่าภายในปี ปี ค.ศ. 2025
ด้วยมาตรการทางสิ่ง ทางเศรษฐกิจ
- การให้ความส�ำคัญของแนวคิดการใช้
แวดล้อม
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม และ
Carbon Credit อาจน�ำมาซึ่งมาตรการ
การกีดกันทางการค้า
- “นิวยอร์ก” ประชากรลดลงมากสุดในสหรัฐฯ
เนื่องจากค่าครองชีพสูงและการเรียกเก็บภาษี
หลายรายการอย่างต่อเนื่อง
- การอพยพหรือการย้ายถิ่นข้ามพรมแดน
มีแนวโน้มเที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทศวรรษหน้า
อันมาจากจ�ำนวนประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- โลกต้องการให้แอฟริกาฟื้นตัวและมีบทบาท
ส�ำคัญในฐานะตลาดแรงงาน ซึ่งแอฟริกาเป็น
ตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ในอนาคตเกิดอาชีพใหม่/ธุรกิจออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น
- การระบาดของ COVID-19 ท�ำให้คนงาน
ที่มีอายุมากต้องเกษียณอายุก่อนก�ำหนด
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Events

มิติเศรษฐกิจ

Pattern

Trends

- ในปี ค.ศ. 2025 อังกฤษจะผลักดันให้ South - การลดปริมาณ CO2
เศรษฐกิจ
Wales เป็นผู้น�ำในการเติบโตทาง
ในภาค อุตสาหกรรม
สีเขียว /
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่ปราศจาก CO2 - การหาแหล่งพลังงาน อุตสาหกรรม
สะอาด
- ในทศวรรษหน้า ผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซ สะอาดทดแทนการ
คาร์บอนและลดการใช้แบตเตอรี่จะสามารถ
ใช้น�้ำมัน
สร้างตลาดมูลค่า 23 ล้านล้านดอลลาร์
- ในทศวรรษหน้า พลังงานหมุนเวียนจะให้
ผลผลิตด้านพลังงานที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ
น�้ำมัน
- รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะมียอดขายใหม่เพิ่มขึ้น
ถึง 28% ในปี พ.ศ. 2573 และ 58% ในปี
พ.ศ. 2584
- ในทศวรรษหน้า พลังงานจากถ่านหินจะยังคง
เป็นปัจจัยที่กัดกร่อนทางเศรษฐกิจ และเป็น
ปัจจัยเร่งด่วนที่ส�ำคัญ
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Events

มิติเศรษฐกิจ

- ในอนาคตการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and
Technology: S&T) จะเป็นตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
ของความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ และอ�ำนาจ
การเมืองและการทหารในระดับโลก
- อุตสาหกรรมอวกาศทั่วโลกจะสร้างกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี
ค.ศ. 2041
- การใช้ AI ในการค้าปลีก
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Remilk ที่ถูกเพาะขึ้นใน
ห้องแล็ป โดยไม่ต้องใช้แม่วัว เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมในอนาคตที่ได้รับการจับตามอง
- หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
อุตสาหกรรมแปรรูปด้านปศุสัตว์ จะสร้าง
ความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมใน
ทศวรรษหน้า อันมาจากการกระแส
การปฏิเสธการบริโภคเนื้อสัตว์
- สถาบันนวัตกรรมและการสร้างสรรค์จักรกล
การเกษตรแห่งประเทศจีน (CHIAIC) ผลิตรถ
แทรกเตอร์ไร้คนขับช่วยทุ่นแรงในการท�ำการ
เกษตรยุคใหม่

Pattern

Trends

- AI for life (AI เพื่อ นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรม
ชีวิตที่ดีกว่า)
ใหม่ส�ำ หรับ
- การใช้ Big Data
อนาคต
- การใช้เทคโนโลยี
แทนที่แรงงานมนุษย์
- นวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร
ในอนาคต

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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Events

มิติเศรษฐกิจ

Pattern

Trends

- ประเทศที่มีจ�ำนวนประชากรมากในทวีป
เอเชีย
- จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว
จนท�ำให้ทวีปเอเชียถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มี
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกภายในปี ค.ศ. 2040
- การเติบโตที่รวดเร็วขึ้นในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น
ประเทศทีม่ ปี ระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก
อาจท�ำให้อินโดนีเซียติดอันดับ 10 ของ
ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ภายใน
ปี ค.ศ. 2040

- การแข่งขันเป็น
การเป็น
ศูนย์กลางทาง
ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
- การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค
และอนุภูมิภาค
- การเชื่อมโยงใน
ภูมิภาค/อนุภูมิภาค
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
โลกย้ายเข้าสู่ภูมิภาค
เอเชีย

- มองโกเลียของจีนประกาศห้ามการขุด
คริปโตเคอร์เรนซี่
- อินเดียจ่อแบน Cryptocurrency ห้ามแม้แต่
ถือครอบครอง
- บิทคอยน์ร่วง หลังพาวเวลชี้สกุลคริปโตเป็น
สินทรัพย์เก็งก�ำไร
- รัฐบาลจีนกับการเร่งเปิดตัว “หยวนดิจิทัล”
อาจสะเทือนตลาดบิตคอยน์โลก
- การเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านระบบ AI
- การใช้ Blockchain เพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ

- Cryptocurrency/
Block Chain
- สกุลเงินดิจทิ ลั
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เศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั

Events

มิติเศรษฐกิจ

- จีน-สหรัฐอเมริกา ซื้อขายก๊าซเชื่อมความ
สัมพันธ์
- จับตาไบเดน ผลักดันข้อตกลง TPP ต่อหรือไม่
- จีนจ�ำกัดแพลตฟอร์มธุรกิจฟินเทค
- ออสเตรเลียหลีกเลีย่ งสงครามการค้ากับจีน
- จีนออกกฎควบคุมการส่งออกสินค้าและ
บริการที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง
- จีนเข้มงวดกฎระเบียบเกี่ยวกับแร่ธาตุหายาก
(Rare Earth)
- อินเดียจับตาดูสินค้าสวมสิทธิและละเมิด FTA
- “สี จิ้นผิง” สั่งคุมเข้ม หวังสกัดอิทธิพลบริษทั
แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในตลาดจีน
- รัฐบาลทั่วโลกเอาจริงกับการออกกฎคุมเข้ม
ยักษ์เทค

Pattern

Trends

- การกีดกัน
มาตรการ
ด้านเศรษฐกิจ
ทางการค้า
ของชาติ
- บทบาทของรัฐกับ
มหาอำ
�นาจ
การควบคุมระบบ
เศรษฐกิจ
- การสร้างมาตรฐาน
ทางการค้า
- นโยบายการค้า
เชิงปกป้อง
- มาตรการด้าน
เศรษฐกิจของชาติ
มหาอำ�นาจ
- การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
มหาอำ�นาจ

ตารางที่ 5 แสดงแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติเศรษฐกิจ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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3.3.3 ตารางแรงผลัก (Driving Forces) มิติเศรษฐกิจ
Trends

ทิศทาง
เศรษฐกิจโลก
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มิติเศรษฐกิจ

Driving Forces

- การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital
Transformation)
- การผูกขาดทางเศรษฐกิจ
- การเคลื่อนอ�ำนาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic
Power Shift to the East)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจ
- ภาวะหนี้ครัวเรือน
- หนี้สาธารณะ
- ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม
- โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- พฤติกรรมการบริโภคและ Life Style ของประชาชน
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- โรคระบาด (Pandemic)
- Digital Platform
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Trends

มิติเศรษฐกิจ

Driving Forces

ตลาดแรงงาน

- การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital
Transformation)
- การเคลื่อนอ�ำนาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic
Power Shift to the East)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจ
- ภาวะหนี้ครัวเรือน
- หนี้สาธารณะ
- ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
- โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- โรคระบาด (Pandemic)

การย้ายถิน่ ฐาน
จากผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ

- การเคลื่อนอำ�นาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic
Power Shift to the East)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจ
- ภาวะหนี้ครัวเรือน
- หนี้สาธารณะ
- โรคระบาด (Pandemic)

เศรษฐกิจสีเขียว/
อุตสาหกรรม
สะอาด

- การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital
Transformation)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจ
- โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- พฤติกรรมการบริโภคและ Life Style ของประชาชน
- โรคระบาด (Pandemic)
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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Trends

มิติเศรษฐกิจ

Driving Forces

นวัตกรรมและ
อุตสาหกรรมใหม่
สำ�หรับอนาคต

- การเคลื่อนอำ�นาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic
Power Shift to the east)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจ
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม
- โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- พฤติกรรมการบริโภคและ life Style ของประชาชน
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)

การเป็น
ศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ

- การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital
Transformation)
- การผูกขาดทางเศรษฐกิจ
- การเคลื่อนอำ�นาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic
Power Shift to the east)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจ
- หนี้สาธารณะ
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม
- สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- Digital Platform
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Trends

มิติเศรษฐกิจ

Driving Forces

เศรษฐกิจดิจทิ ลั

- การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital
Transformation)
- การเคลื่อนอำ�นาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic
Power Shift to the east)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจ
- สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- พฤติกรรมการบริโภคและ life Style ของประชาชน
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- โรคระบาด (Pandemic)
- Digital Platform

มาตรการ
ด้านเศรษฐกิจ
ของชาติ
มหาอำ�นาจ

- การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาใช้กับเศรษฐกิจ (Economic Digital
Transformation)
- การผูกขาดทางเศรษฐกิจ
- การเคลื่อนอำ�นาจทางเศรษฐกิจมายังตะวันออก (Economic
Power Shift to the east)
- เศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่วน (Global Economic Disorder)
- ความตกต�่ำทางเศรษฐกิจ
- หนี้สาธารณะ
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่นวัตกรรม
- สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
- พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก
- ความพลิกผันทางดิจิทัล (Digital Disruption)
- Digital Platform

ตารางที่ 6 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติเศรษฐกิจ

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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3.4 มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

3.4.1 สรุปภาพรวมสถานการณ์/เหตุการณ์ส�ำคัญ
• พลังงานในอนาคต โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำคญั ต่าง ๆ เช่น (1) ความต้องการ

พลังงานของโลกคาดว่ายังคงเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี ค.ศ. 2017-2040
เนือ่ งจากประเทศต่าง ๆ พยายามพิสจู น์การเข้าถึงพลังงานทัง้ หมด ชายฝัง่ ตะวันออก
ของออสเตรเลียเคยประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรง แต่ขณะนี้
ก�ำลังเผชิญกับปัญหาที่ตรงกันข้าม เนื่องจากอุปทาน LNG ทั่วโลกมีราคาต�่ำ
ส่งผลการขาดดุลอุปทานอาจเกิดขึ้นหลังปีค.ศ. 2023 (2) การเรียกร้องให้มีการขาย
รถยนต์ที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ 100% ภายในปี พ.ศ. 2578 และรถบรรทุกส�ำหรับ
งานหนักที่ไม่มีการปล่อยมลพิษภายในปี พ.ศ. 2583 คณะกรรมการจะผลักดัน
อเมริกาไปสู่เส้นทางสู่การขนส่งที่สะอาดและมีสุขภาพดีขึ้น (3) การเปลีย่ นแปลง
ด้านพลังงานจะแผ่ออกไปในช่วงทศวรรษที่ 2030 และหลังจากนัน้ วิถขี องโรงไฟฟ้าทีใ่ ช้กา๊ ซ
ธรรมชาติจะแตกต่างกันไปตามสถานทีท่ ตี่ งั้ และสภาพแวดล้อมและนโยบายในปัจจุบนั
ในช่วงทศวรรษ 2030 แหล่งจ่ายไฟจะต้องถูกก�ำจัดคาร์บอนออก กล่าวอีกนัยหนึง่
จะต้องไม่ขนึ้ กับถ่านหิน นำ�้ มัน และก๊าซเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น
• ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของภาคประชาชน โดยมาจาก
เหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น (1) ในปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ ปีมากกว่าเทีย่ วบินระหว่างประเทศและการขนส่ง
ทางทะเลทัง้ หมดรวมกัน ซึง่ คาดว่าหากด�ำเนินตามแนวทางธุรกิจเดิมจะเพิม่ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ถงึ 50% ในทศวรรษหน้า เป็นต้น
• มาตรการส่งเสริมสิง่ แวดล้อมของภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ
โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น (1) คณะรัฐมนตรี COP26 ตกลงที่จะเปลี่ยน
การใช้ ถ ่ า นหิ น ภายในประเทศไปเป็ น ระบบพลั ง งานที่ ล ดการปล่ อ ยคาร์ บ อน
อย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 2030 ซึ่งจะเป็นแผนที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น (2) รัฐมนตรี
สิง่ แวดล้อม G7 ให้ค�ำมัน่ ว่าจะด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทีเ่ ป็นรูปธรรมเพือ่ ยุตกิ ารจัดสรร
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เงินทุนทั้งหมดส�ำหรับการผลิตถ่านหินภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564 และจะก�ำจัดระบบ
พลั ง งานถ่ า นหินที่ยังไม่ลดจ�ำนวนในช่วงทศวรรษ 2030 หากมาตรการด้ า น
สิง่ แวดล้อมด�ำเนินการล่าช้าออกไปเพียง 5 ปีคาดว่าจะมีขยะพลาสติกทีม่ กี ารจัดการ
ที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอีก 300 ล้านตัน (3) ในออสเตรียเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ก�ำลังได้รบั การด�ำเนินการอย่างรวดเร็วและรัฐมนตรีพลังงานสีเขียวด้านการปกป้อง
สภาพภูมอิ ากาศ สิง่ แวดล้อม และพลังงาน มุง่ ความพยายามท�ำให้ออสเตรียคาร์บอน
เป็นกลางภายในปี พ.ศ. 2583 (4) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติพยายาม
สร้างแบบจ�ำลองชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการประหยัดต่อปีภายในปี พ.ศ. 2583
ซึง่ เทียบเท่ากับสถานีไฟฟ้า 480 แห่งหรือ 970 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ (5) สหภาพ
เกษตรกรแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) (National Farmers Union (United States): NFU)
จัดตัง้ กลุม่ เป้าหมายในการท�ำฟาร์ม โดยมุง่ กลายเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2040 ดังนัน้
สิง่ ส�ำคัญ คือ การมีเครือ่ งมือในการสร้างความเข้าใจทีแ่ ท้จริงในผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ของการท�ำฟาร์ม SREP IP เป็นส่วนหนึ่งของแผนเบ็ดเสร็จของรัฐบาลมองโกเลีย
ซึ่งคาดว่าจะอ�ำนวยความสะดวกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดย 20% มุ่งเป้าหมาย
ที่พลังงานหมุนเวียนในปี ค.ศ. 2023 และจะเพิ่มเป็น 30% ภายในปี ค.ศ. 2030
(6) คณะกรรมการปกป้องสิง่ แวดล้อมทางทะเลของ IMO อนุมตั แิ ผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ รวมถึง
การรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เพื่อใช้ในแผนของมาตรการระยะสั้น
และการเริ่มต้นการศึกษา GHG (greenhouse gas: GHG) เพื่อมุ่งหวังจะปรับแก้ไข
ยุทธศาสตร์ GHG ในปี ค.ศ. 2023 เป็นต้น
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม โดยมาจากเหตุการณ์
ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น (1) นวัตกรรมแปลงน�้ำเค็มให้เป็นน�้ำสะอาดด้วยแสงอาทิตย์
และให้แสงสว่างตอนกลางคืนในประเทศชิลี (2) รองเท้าย่อยสลายได้จากยีสต์
เหลือทิ้งจากการท�ำคอมบูชะ (การคือเอาขยะมาหมักเพื่อสลายขยะ) (3) ญีป่ นุ่
พัฒนาดาวเทียมจากไม้ครั้งแรกเพื่อหวังลดขยะในอวกาศ เป็นต้น
• วิ ก ฤติ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมาจากเหตุ ก ารณ์ ส�ำคั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น
(1) นักวิทยาศาสตร์พบโลกก�ำลังหมุนเร็วขึน้ ในปี ค.ศ. 2020 โดยมีสถิตวิ นั ทีส่ นั้ ทีส่ ดุ 28 ครัง้
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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และปี ค.ศ. 2021 มีแนวโน้มหมุนเร็วขึน้ หลายสิบปีทผี่ า่ นมา (2) นักวิทยาศาสตร์เผย
นำ�้ ทะเลทีร่ อ้ นขึน้ ท�ำให้ฉลามขาวต้องย้ายหนี หวัน่ อันตรายต่อสัตว์ถนิ่ อืน่ เป็นต้น

3.4.2 ตารางแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติสิ่งแวดล้อม
มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

Events

- ความต้องการพลังงานของโลกคาดว่ายังคงเพิม่ ขึน้
เป็น 1.2 เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี ค.ศ.2017-2040
- คณะกรรมการจะผลักดันอเมริกา ไม่มีการปล่อย
มลพิษ 100% ภายในปี พ.ศ. 2578 และรถ
บรรทุกส�ำหรับงานหนักที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ
ภายในปี พ.ศ. 2583
- การเปลี่ยนแปลงพลังงาน แหล่งจ่ายไฟจะต้อง
ถูกก�ำจัดคาร์บอนออก และจะต้องไม่ขึ้นกับ
ถ่านหิน น�้ำมัน และก๊าซเป็นส่วนใหญ่

Pattern

- การลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์
ในวงการ
อุตสาหกรรม
- พลังงานสะอาด
- การใช้พลังงานใน
ชีวิตประจ�ำวัน
- พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความยั่งยืน

- อุตสาหกรรมแฟชั่นมีส่วนรับผิดชอบต่อการ
- กระแสรักษ์โลก
- พฤติกรรมและ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีมากกว่า
การรับรู้ใหม่ด้าน
อุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศและ
สิ่งแวดล้อม
การขนส่งทางทะเลทั้งหมดรวมกัน ซึ่งคาดว่า
หากด�ำเนินตามแนวทางธุรกิจเดิมจะเพิม่ การปล่อย - การปรับตัวจาก
สภาพภูมิอากาศ
ก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 50% ในทศวรรษหน้า
ที่เปลี่ยนแปลง
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Trends

พลังงานใน
อนาคต

ความ
ตระหนักรู้
ด้าน
สิง่ แวดล้อม
ของภาค
ประชาชน

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

Events

Pattern

- คณะรัฐมนตรี COP26 จะเปลี่ยนการใช้ถ่านหิน - การส่งเสริม
ภายในประเทศไปเป็นระบบพลังงานที่ลดการ
กฎระเบียบ
ปล่อยคาร์บอนในช่วงทศวรรษ 2030
ด้านสิ่งแวดล้อม
- รัฐมนตรีสงิ่ แวดล้อม G7 ให้ค�ำมัน่ ว่าจะด�ำเนินการ
ของภาครัฐ
ตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติการ
- การบริหารจัดการ
จัดสรรเงินทุนทั้งหมดส�ำหรับการผลิตถ่านหิน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564 และจะก�ำจัดระบบ
ที่ยั่งยืน
พลังงานถ่านหินที่ยังไม่ลดจ�ำนวนในช่วง
ทศวรรษ 2030 หากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินการล่าช้าออกไป
- ในออสเตรียเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมก�ำลัง
ได้รับการด�ำเนินการอย่างรวดเร็วและรัฐมนตรี
พลังงานสีเขียวด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และพลังงานมุ่งความพยายามท�ำให้
ออสเตรียคาร์บอนเป็นกลางภายในปี พ.ศ. 2583
- โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติพยายาม
สร้างแบบจ�ำลองชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการ
ประหยัดต่อปีภายในปี พ.ศ. 2583 ซึ่งเทียบ
เท่ากับสถานีไฟฟ้า 480 แห่งหรือ 970 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
- สหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา)
National Farmers Union (United States):
NFU) จัดตั้งกลุ่มเป้าหมายในการท�ำฟาร์ม
โดยมุง่ กลายเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2040 คาดว่า
จะอ�ำนวยความสะดวกในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โดย 20% มุ่งเป้าหมายที่พลังงาน หมุนเวียนในปี
ค.ศ.2023 และจะเพิม่ เป็น 30% ภายในปี ค.ศ.2030

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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มาตรการ
ส่งเสริม
สิง่ แวดล้อม
ของภาครัฐ
และองค์กร
ระหว่าง
ประเทศ
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มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

Events

Pattern

Trends

- นวัตกรรมแก้
ปัญหาขยะ
- เทคโนโลยีเพื่อสิ่ง
แวดล้อม
- การบริหารจัดการ
ขยะในอนาคต

นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
ด้าน
สิ่งแวดล้อม

- นักวิทยาศาสตร์พบโลกก�ำลังหมุนเร็วขึ้นในปี
- ความพยายามใน
ค.ศ. 2020 โดยมีสถิติวันที่สั้นที่สุด 28 ครั้ง และ การลดโลกร้อน
ปี ค.ศ. 2021 มีแนวโน้มหมุนเร็วขึ้นหลายสิบปี
(Climate
ที่ผ่านมา
Change/ Global
- นักวิทยาศาสตร์เผยน�้ำทะเลที่ร้อนขึ้น ท�ำให้
Warming) - ภัย
ฉลามขาวต้องย้ายหนี หวั่นอันตรายต่อสัตว์
ธรรมชาติรุนแรง
ถิ่นอื่น
- มลพิษทางอากาศ
- ฝุ่น PM 2.5

วิกฤติ
สิง่ แวดล้อม

- คณะกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลของ
IMO อนุมตั แิ ผนปฏิบตั กิ าร ซึง่ รวมถึงการรวบรวม
ข้อมูลปริมาณการใช้เชื้อเพลิง เพื่อใช้ใน
แผนของมาตรการระยะสั้นและการเริ่มต้น
การศึกษา GHG (greenhouse gas: GHG) เพือ่ มุง่ หวัง
จะปรับแก้ไขยุทธศาสตร์ GHG ในปี ค.ศ. 2023
- นวัตกรรมแปลงน�้ำเค็มให้เป็นน�้ำสะอาดด้วย
แสงอาทิตย์ และให้แสงสว่างตอนกลางคืน
ในประเทศชิลี
- รองเท้าย่อยสลายได้จากยีสต์เหลือทิ้งจาก
การท�ำคอมบูชะ (การคือเอาขยะมาหมัก
เพื่อสลายขยะ)
- ญี่ปุ่นพัฒนาดาวเทียมจากไม้ครั้งแรก
เพื่อหวังลดขยะในอวกาศ

ตารางที่ 7 แสดงแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติสิ่งแวดล้อม
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3.4.3 ตารางแรงผลัก (Driving Forces) มิติสิ่งแวดล้อม
Trends

มิติสิ่งแวดล้อม (Environment)

พลังงานในอนาคต
ความตระหนักรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของภาคประชาชน

-

Driving Forces

การขาดแคลนพลังงานฟอสซิล
กระแสรักษ์โลก
โรคอุบตั ใิ หม่
โรคระบาด
ภัยพิบัติธรรมชาติ (น�้ำท่วม,ภัยแล้ง ฯลฯ)

มาตรการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม - นโยบายจัดการขยะของภาครัฐ
ของภาครัฐและองค์กรระหว่าง - การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- การพัฒนาที่ขาดสมดุล
ประเทศ
- กิจกรรมจากมนุษย์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อม
วิกฤติสิ่งแวดล้อม

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- การเสื่อมสลายของสิ่งแวดล้อม
(Environmental Degradation)
- มลพิษทางอากาศ
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change)
- การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- การขยายตัวของเมืองและประชากร
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ไม่เหมาะสม

ตารางที่ 8 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติสิ่งแวดล้อม
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3.5 มิติการเมือง (Politic)

3.5.1 สรุปภาพรวมสถานการณ์/เหตุการณ์สำ�คัญ
• ปัญหาทางการเมืองภายในทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญ

ต่าง ๆ เช่น (1) กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
เดินขบวนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำ�แหน่ง (2) กลุม่ เยาวชนปลดแอก
และแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเดินขบวนเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ
(3) ประชาชนเรียกร้องแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (4) ประชาชนเรียกร้อง
ให้ รั ฐ บาลแก้ ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จ (5) การแทรกแซงกระบวนการยุ ติ ธ รรม
จากฝ่ายการเมืองเกิดจากความขัดแย้งผลประโยชน์ทางการเมืองมีระบบอุปถัมภ์ทเ่ี อือ้ ต่อ
พวกเดียวกัน เป็นต้น
• ความคิดความเชือ่ และทัศนคติตอ่ สถาบันหลักของชาติ โดยมาจาก
เหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ เช่น (1) เหตุการณ์ประชาชนบางกลุ่มไม่ยืนตรงเคารพ
เพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง (2) กลุม่ เยาวชนปลดแอกเดินขบวนเรียกร้องให้
ปฏิรูปสถาบันและปรับลดงบสถาบัน โดยขอเป็นตัวแทนกลุ่มคณะราษฎร เป็นต้น
• การแข่งขันของประเทศมหาอำ�นาจ โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ
เช่น (1) ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประกาศเพิกถอนบริษัทสื่อสารโทรคมนาคม
สัญชาติจีน 3 ราย ออกจากทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ (2) รายงานของจีน เรื่อง
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสหรัฐฯ ต่อการควบคุมการระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ (3) การประชุมผู้นํากลุ่มจตุภาคีด้านความมั่นคง (QUAD)
ครัง้ แรกของโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ (4) การคาดการณ์วา่ ภายในปี ค.ศ. 2040
จีนจะเป็นคู่แข่งที่สำ�คัญที่สุดของสหรัฐฯ ในด้านอวกาศ ทั้งด้านการค้าพาณิชย์
ความมั่นคง และการทหาร เป็นต้น
• การทุจริต คอรัปชั่น โดยมาจากเหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ เช่น
(1) การเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.)
ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในการจัดทำ�โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้า
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รูปประติมากรรมกินรี (2) ผอ.แผนกคดีอาชญากรรมการเลือกตัง้ ของกระทรวงยุตธิ รรม
สหรัฐฯ ลาออกจากตำ�แหน่ง เพื่อประท้วงรัฐมนตรี วิลเลียม บาร์ หลังเขาอนุญาต
ให้สืบสวนเรื่องทุจริตเลือกตั้งก่อนจะมีการยืนยันผลอย่างเป็นทางการ (3) ทุจริต
โครงการ “คนละครึง่ ” รายแรก สแกนจ่ายเงิน โดยไม่มกี ารซือ้ ขายจริง แบ่งเงินทีไ่ ด้
เป็นค่าตอบแทน คาดอาจมีอีกกว่า 700 ราย (4) ข้าราชการการเงินระดับสูงทุจริต
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและนราธิวาสเกือบ
20 โรงเรียน โดยแจ้งยอดนักเรียนสูงกว่าความเป็นจริง หลังโอนเงินแล้วให้โรงเรียน
โอนกลับเข้าบัญชีสว่ นตัว พบทำ�มาหลายปีตง้ั แต่ปี พ.ศ. 2558 ได้เงินไปกว่า 15 ล้านบาท
จึงมีคำ�สั่งให้ไล่ออกจากราชการและแจ้งความดำ�เนินคดีอาญา เป็นต้น

3.5.2 ตารางแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติการเมือง
Events

มิติการเมือง (Politic)

- การแทรกแซงกระบวนการยุตธิ รรมจาก

-

ฝ่ายการเมืองเกิดจากความขัดแย้งผลประโยชน์
ทางการเมืองมีระบบอุปถัมภ์ทเ่ี อือ้ ต่อ
พวกเดียวกัน
กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วม
และการชุมนุมเดินขบวนเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำ�แหน่ง
กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วม
ธรรมศาสตร์เดินขบวนเรียกร้องให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ
ประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขที่มาของสมาชิก
วุฒิสภา
ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ

Pattern

Trends

ปัญหา
- การเรียกร้อง
ทางการเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้ ทางการเมือง
- ความขัดแย้ง
ภายในที่เพิม่
ทางการเมืองทีเ่ พิม่ ขึน้
มากขึ้น
- การทุจริตในระบบ
ราชการ
- อิทธิพลของสื่อต่อ
ความคิด ความเชื่อ
และอุดมการณ์
ทางการเมือง
- ความขัดแย้งในทุกมิติ
มีลักษณะผสม
ผสาน (Hybrid)
มากขึ้น
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Events

มิติการเมือง (Politic)

Pattern

- เหตุการณ์ประชาชนบางกลุ่มไม่ยืนตรง
- ความคิดความเชือ่
เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง
และทัศนคติตอ่
- กลุ่มเยาวชนปลดแอกและแนวร่วม
สถาบันหลักของชาติ
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมเดินขบวน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันและปรับลดงบ - พฤติกรรมมนุษย์
สถาบัน โดยขอเป็นตัวแทนกลุม่ คณะราษฎร
และปรากฎการณ์
ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

Trends

ความคิด
ความเชือ่ และ
ทัศนคติตอ่
สถาบันหลัก
ของชาติ

- ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประกาศเพิกถอน - การขยายอาณาเขต การแข่งขัน
ของประเทศ
บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมสัญชาติจีน
มหาอำ�นาจ
3 ราย ออกจากทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์
- รายงานของจีน เรื่อง การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนใน สหรัฐฯ ต่อการควบคุม
การระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ทีไ่ ม่มี
ประสิทธิภาพ
- การประชุมผู้นํากลุ่มจตุภาคี
ด้านความมั่นคง (QUAD) ครั้งแรกของ
โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
- การคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2040 จีน
จะเป็นคู่แข่งที่สำ�คัญที่สุดของสหรัฐฯ
ในด้านอวกาศ ทั้งด้านการค้าพาณิชย์
ความมั่นคงและการทหาร
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Events

มิติการเมือง (Politic)

- การเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำ�บล
(อบต.) ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ ในการจัดทำ�โครงการจัดซือ้
เสาไฟฟ้ารูป ประติมากรรมกินรี
- ผอ.แผนกคดีอาชญากรรมการเลือกตั้งของ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ลาออกจาก
ตำ�แหน่ง เพือ่ ประท้วงรัฐมนตรี วิลเลียม บาร์
หลังเขาอนุญาตให้สืบสวนเรื่องทุจริต
เลือกตั้งก่อนจะมีการยืนยันผลอย่างเป็น
ทางการ
- การทุจริตโครงการ “คนละครึ่ง” รายแรก
สแกนจ่ายเงิน โดยไม่มีการซื้อขายจริง
แบ่งเงินที่ได้ค่าตอบแทน คาดอาจมีอีกกว่า
700 ราย
- ข้าราชการการเงินระดับสูงทุจริตเงิน
อุดหนุนโรงเรียนเอกชน ซึ่งเกิดขึ้นใน
กรุงเทพ ฯ และนราธิวาสเกือบ 20 โรงเรียน
โดยแจ้งยอดนักเรียนสูงกว่าความเป็นจริง
หลังโอนเงินแล้วให้โรงเรียนโอนกลับ
เข้าบัญชี ส่วนตัว พบทำ�มาหลายปีตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 ได้เงินไปกว่า 15 ล้านบาท
จึงมีคำ�สั่งให้ไล่ออกจากราชการและ
แจ้งความดำ�เนินคดีอาญา

Pattern

Trends

- การครอบงำ�ของ
การทุจริต
คอรัปชั่น
ค่านิยมตะวันตก
- ความคิดความเชื่อ
และทัศนคติต่อ
สถาบันหลักของชาติ
ที่เปลี่ยนแปลงไป
- พฤติกรรมมนุษย์
และปรากฎการณ์
ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป

ตารางที่ 9 แสดงแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติการเมือง
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3.5.3 ตารางแรงผลัก (Driving Forces) มิติการเมือง
Trends
ปัญหาทางการเมือง
ภายในที่เพิ่มมากขึ้น

มิติการเมือง (Politic)

Driving Forces

-

ความคิดความเชือ่ และ
ทัศนคติตอ่ สถาบันหลัก
ของชาติ
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การขับเคลื่อนประชาธิปไตยในสังคมไทย
การใช้ Fake News ลดความน่าเชื่อถือ
ทัศนคติต่อระบอบการเมืองในปัจจุบัน
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
ระบบอุปถัมภ์/เอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
ไม่ยอมรับในรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
การแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมือง
ค่านิยมประชาธิปไตยและการรักษาสิทธิของ
ประชาชน
จริยธรรมของนักการเมือง
ความถดถอยของอธิปไตยแห่งรัฐ
การบริหารของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ
ระบบราชการรวมศูนย์ทำ�งานแบบแยกส่วน
การแก้ปัญหาของโรคติดเชื้อ COVID-19
การรวมกลุ่มทางสังคมดิจิทัล
สังคมที่ยึดปัจเจกบุคคล
ความไม่เท่าเทียมในสังคม
การปะทะกันของแนวคิดอนุรักษ์แบบตรึงแน่นกับ
เสรีนิยมแบบสุดโต่ง

- การแทรกแซงของชาติตะวันตก
- ขาดความฉลาด Digital Literacy
- ความผูกพันกับสถาบันลดลง
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Trends

มิติการเมือง (Politic)

Driving Forces

การแข่งขันของประเทศ
มหาอำ�นาจ

-

การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก
ภูมิรัฐศาสตร์/การแบ่งขั้วอำ�นาจ
Power Shift
มหาอำ�นาจสร้างพันธมิตร
การแย่งชิงทรัพยากรโลก
ทุนนิยม
ภูมิภาคนิยม

การทุจริต คอรัปชั่น

-

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล
วัตถุนิยม
การมีช่องว่างทางกฎหมาย
การเลี้ยงดู/ปลูกฝังศีลธรรมในครอบครัว

ตารางที่ 10 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติการเมือง

3.6 มิติความมั่นคง/การทหาร (Military)

3.6.1 สรุปภาพรวมสถานการณ์/ เหตุการณ์สำ�คัญ
• การแข่ ง ขั น ของชาติ ม หาอำ � นาจมี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้น

โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น (1) ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ไต้หวันจะจัดตัง้ สถาบัน
เกีย่ วกับเสรีภาพและประชาธิปไตยการเลือกตัง้ โดยเสรี และการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
(2) การลดกำ�ลังทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมภิ าคตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียใต้
และพืน้ ทีอ่ น่ื ๆองค์ประกอบสำ�คัญของการแข่งขันด้านความมัน่ คงในทศวรรษหน้า คือ
ความท้าทายในการ “ซ่อนและค้นหา” โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพยายามระบุสถานที่
และกิจกรรมของฝ่ายตรงข้าม เช่น จีนและรัสเซียทีด่ �ำ เนินกิจกรรมด้านความมัน่ คง
อยูน่ อกยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันออก ซึง่ มีสาเหตุมาจากการแข่งขันจากทัว่ โลก
ทีข่ ยายตัว การปรับปรุงความสามารถในการไม่ยอมรับและการหลอกลวงของจีนและ
รัสเซีย ดังนั้น สหรัฐฯ และพันธมิตรจะต้องปรับปรุงกองทัพอากาศ อวกาศ และ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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ความสามารถในการเฝ้าระวังอืน่ ๆ เพือ่ ติดตามการกระทำ�ของประเทศฝ่ายตรงข้ามจาก
ทัว่ โลก กรณีความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก ช่องแคบไต้หวัน และ
คาบสมุทรเกาหลี เป็นต้น
• การพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ทางการทหารและการแข่งขันการสะสมอาวุธ โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น
(1) อุตสาหกรรมการเคลือ่ นทีท่ างอากาศขัน้ สูง (Advanced Air Mobility: AAM)
มีแนวโน้มที่จะแข่งขันกับอุตสาหกรรมการผลิตเฮลิคอปเตอร์ โดยมีแนวโน้มว่า
ในทศวรรษหน้าจะมีการค้นหาวิศวกรจำ�นวนหลายพันคนทัง้ ทีเ่ ป็นพลเรือนและทหารทีม่ ี
ความสามารถเพือ่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือ่ งบินขับไล่ (2) ภายในปี ค.ศ. 2040 สหรัฐฯ
จะเป็นประเทศเดียวทีเ่ ป็นประเทศทีม่ ตี ลาดด้านการทหารขนาดใหญ่ โดยจะเป็นตลาด
ที่เติบโตและมีศักยภาพทางการเงินการคลัง เพื่อคงสถานะของกองทัพไว้ท่ัวโลก
(3) ในทศวรรษหน้ายานยนต์ขบั เคลือ่ น 4 ล้อ (Humvee) ซึง่ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์
หรือไอคอนของรถทหารอเมริกันจะเริ่มลดลง โดยมีรถหุ้มเกาะ (JLTV) มาแทนที่
(4) กองทัพอินเดีย เช่ายานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ (UAV) ของบริษัท Israel
Aerospace Industries (IAI) ใช้สําหรับการติดตั้งใกล้ชายแดนที่เป็นข้อพิพาทของ
อินเดียกับจีน สหราชอาณาจักร ระบุวา่ จะลดกาํ ลังทหารในกองทัพบก 10,000 นาย
แล้วมาหันใช้หุ่นยนต์โดรนในยุทธการไซเบอร์มากขึ้น (5) คณะกรรมาธิการสหภาพ
ยุโรปได้เสนอให้จัดงบประมาณด้านความมั่นคงใหม่ สำ�หรับงบประมาณปี พ.ศ.
2564-2570 เช่นเดียวกับรัสเซียที่มีแผนค่าใช้จ่ายที่จะซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหารเป็น
แผนระยะยาว 10 ปี (6) ตลาดโดรนและด้ า นความปลอดภั ย และการรั ก ษา
ความปลอดภัยทัว่ โลกคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนยั สำ�คัญระหว่างปี พ.ศ. 2562-2570
(7) กระแสของ Military Robotics (หุ่นยนต์ทหาร) คาดว่าจะสูงขึ้นภายในปี 2027
ขณะทีต่ ลาดเรดาร์ทหารทัว่ โลกคาดว่าจะสูงขึน้ ภายในปี พ.ศ. 2570 (8) ปักกิง่ กำ�ลัง
พยายามที่ จ ะเพิ่ ม คลั ง อาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ อ ย่ า งน้ อ ยสองเท่ า ในทศวรรษหน้ า และ
จะแสวงหาฐานทัพในต่างประเทศต่อไป (9) จีน เพิม่ งบกลาโหมอีก 6.8% แม้มภี าระ
หนีส้ งู -แรงกดดันจากวิกฤตโควิด เป็นต้น
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• ผูห้ ญิงมีบทบาทในกองทัพมากขึน้ โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญ

ต่าง ๆ เช่น (1) ประชากรทหารผ่านศึกหญิงในสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ เป็น 18% ของ
ประชากรทหารผ่านศึกทัง้ หมดภายในปี ค.ศ. 2040 และ (2) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน
เสนอชือ่ ผูห้ ญิง 2 คน ดาํ รงตาํ แหน่งผูบ้ ญ
ั ชาการของทหารสหรัฐฯ นัง่ เก้าอีร้ ะดับสูง
ในกองทัพอเมริกา เป็นต้น
• การนำ�เทคโนโลยีมากำ�หนดนโยบายด้านการทหาร โดยมาจาก
เหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ เช่น (1) กองทัพอังกฤษถูกกำ�หนดให้ลดกำ�ลังทหารเกือบ
10,000 นาย ในทศวรรษหน้า ภายใต้แผนงานทีไ่ ด้รบั การพิจารณาให้เป็นส่วนหนึง่
ของการตรวจสอบบูรณาการด้านการป้องกันประเทศ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ งบประมาณสำ�หรับ
อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ทางการทหารอืน่ ๆ (2) ในทศวรรษหน้าประมาณ 37.5%
ของเครื่ อ งบิ น ทหารที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ จ ะถู ก ซื้ อ โดยประเทศต่ า ง ๆ ในภู มิ ภ าค
เอเชีย-แปซิฟกิ มากกว่าภูมภิ าคอืน่ ๆ ทัว่ โลก (3) กองทัพอวกาศ (Space Force) แถลงว่า
ได้มอบสัญญามูลค่า 384 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กบั บริษทั United Launch Alliance
และ Space X เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ ในการส่งดาวเทียมทางทหารภายในปี พ.ศ. 2566
(4) สหรัฐฯ อาจสูญเสียความเหนือกว่าทางด้านการทหารให้กบั จีนภายในทศวรรษหน้า
(5) ทศวรรษหน้าซาอุดอี าระเบียบมีแผนทีจ่ ะลงทุนมากกว่า 2 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในอุตสาหกรรมการทหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเชิงรุกเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย
ทางทหารในพืน้ ที่ (6) คำ�เตือนว่า กองทัพสหรัฐฯ อาจเสียเปรียบด้านการแข่งขันภายใน
ทศวรรษหน้า หากไม่เร่งนำ� AI เข้ามาประยุกต์ใช้ในกองทัพ เป็นต้น
• ความขัดแย้งจากเส้นเขตแดนทางบก/ทะเล กับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น (1) รัฐบาลใหม่ไนจีเรียกลับมา
ให้ความสำ�คัญกับความมัน่ คงทางทะเลและการมีสว่ นร่วมในปฏิบตั กิ ารทางทะเลร่วมกับ
เพื่อนบ้านอีกครั้ง
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• การแสวงหาประโยชน์และการแข่งขันทางอวกาศ โดยมาจาก

เหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น (1) สัญญาการปล่อยภารกิจอวกาศรักษาความมัน่ คงแห่งชาติ
จะรองรับการปล่อยลิฟต์สำ�หรับกองทัพอวกาศและสำ�นักงานลาดตระเวนแห่งชาติ
มากกว่า 30 ลำ� ในระยะเวลาห้าปี (2) ในทศวรรษหน้าสหราชอาณาจักรจะใช้จ่าย
เพิ่มเติมในการสร้างกองบัญชาการอวกาศขึ้นมาใหม่
• ภั ย คุ ก คามความมั่ น คงที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น ในทุ ก มิ ติ
โดยมาจากเหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น (1) เหตุการณ์รฐั ประหารของประเทศเมียนมา
โดยการเข้ามายึดอำ�นาจของพลเอกอาวุโส มิน อ่อง ลาย (2) เหตุการณ์มีผู้พยายาม
เจาะเข้าระบบเว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ (www.mdes.go.th) โดยเบื้องต้นพบว่า
เป็นระบบทีเ่ ข้ามาทำ�ให้การเข้าถึงประมวลผลล่าช้า ทัง้ นี้ ไทยเซิรต์ ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
ในการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เว็บไซต์เกิดความเสียหาย
• ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมาจาก
เหตุการณ์ส�ำ คัญต่าง ๆ เช่น (1) คนร้ายลอบวางระเบิดทหารในพืน้ ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา
(2) พบกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามสร้างสถานการณ์สับขาหลอกเปิดช่อง วางคาร์บอมบ์
ในย่ า นเศรษฐกิ จ พื้ น ที่ เ มื อ งเศรษฐกิ จ 3 จั ง หวั ด ชายแดนใต้ โดยมี เ ป้ า หมาย
ร้านสะดวกซื้อและตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น
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การทหาร

3.6.2 ตารางแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) ความมัน่ คง/
มิติการเมือง (Politic)

Events

Pattern

Trends

- ความสัมพันธ์
ระหว่าง
จีน - สหรัฐฯ
- เกิดสงคราม
ระหว่างชาติ
มหาอำ�นาจ

การแข่งขัน
ของชาติ
มหาอำ�นาจมี
ความซับซ้อน
มากขึ้น

- การพัฒนา
- อุตสาหกรรมการเคลื่อนที่ทางอากาศขั้นสูง
เทคโนโลยี
(Advanced Air Mobility: AAM) มีแนวโน้มที่จะ
ทางทหาร
แข่งขันกับอุตสาหกรรมการผลิตเฮลิคอปเตอร์
- ภายในปี 2040 สหรัฐฯ จะเป็นประเทศเดียวที่เป็น - การแข่งขัน
ในด้าน
ประเทศที่มีตลาดด้านการทหารขนาดใหญ่ โดยจะ
เป็นตลาดที่เติบโตและมีศักยภาพทางการเงินการคลัง อุตสาหกรรม
เพื่อคงสถานะของกองทัพไว้ทั่วโลก
ป้องกัน
- จีน เพิ่มงบกลาโหมอีก 6.8% แม้มีภาระหนี้สูง-แรง
ประเทศ
กดดันจากวิกฤตโควิด
- ขีดความ
- กระแสของ Military Robotics (หุ่นยนต์ทหาร)
สามารถ
คาดว่าจะสูงขึ้นภายในปี ค.ศ. 2027 ขณะที่ตลาด
ทางการทหาร
เรดาร์ทหารทัว่ โลกคาดว่าจะสูงขึน้ ภายในปี พ.ศ. 2570
- ปักกิ่งกำ�ลังพยายามที่จะเพิ่มคลังอาวุธนิวเคลียร์
อย่างน้อยสองเท่าในทศวรรษหน้าและจะแสวงหา
ฐานทัพในต่างประเทศต่อไป
- ตลาดโดรนและด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยทัว่ โลกคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนยั สำ�คัญ
ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2570

การพัฒนา
เทคโนโลยี
เพือ่ เพิม่
ขีดความ
สามารถ
ทางการทหาร
และการ
สะสมอาวุธ
ทีม่ อี านุภาพ
ทำ�ลายล้างสูง

- ในอีกสองทศวรรษข้างหน้า ไต้หวันจะจัดตัง้ สถาบัน

เกีย่ วกับเสรีภาพและประชาธิปไตยการเลือกตัง้ โดยเสรี
และการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
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มิติการเมือง (Politic)

Events

Pattern

Trends

- ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เสนอชื่อผู้หญิง 2 คน
ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการทหารของสหรัฐฯ
นั่งเก้าอี้ระดับสูง ในกองทัพสหรัฐฯ
- ประชากรทหารผ่านศึกหญิงในสหรัฐฯ คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 18% ของประชากรทหารผ่านศึก
ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 2040

- ผู้หญิงมี การส่งเสริม
บทบาท บทบาทสตรี
ในกองทัพ ในกองทัพ
มากขึ้น

- กองทัพอังกฤษถูกกำ�หนดให้ลดกำ�ลังทหารเกือบ
10,000 นาย ในทศวรรษหน้า ภายใต้แผนงานทีไ่ ด้รบั
การพิจารณาให้เป็นส่วนหนึง่ ของการตรวจสอบบูรณาการ
ด้านการป้องกันประเทศ
- ทศวรรษหน้าประมาณ 37.5% ของเครือ่ งบิน
ทหารทีส่ ร้างขึน้ ใหม่จะถูกซือ้ โดยประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ มากกว่าภูมภิ าคอืน่ ๆ ทัว่ โลก
- กองทัพอวกาศ (Space Force) แถลงว่าได้มอบ
สัญญามูลค่า 384 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กบั บริษทั
United Launch Alliance และ Space X
เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ ในการส่งดาวเทียมทางทหารภายใน
ปี พ.ศ. 2566
- ทศวรรษหน้าซาอุดอี าระเบียมีแผนทีจ่ ะลงทุน
มากกว่า 2 หมืน่ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน
อุตสาหกรรมการทหาร
- กองทัพสหรัฐฯ อาจเสียเปรียบด้านการแข่งขัน
ภายในทศวรรษหน้า หากไม่เร่งนำ� AI เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในกองทัพ
- สหรัฐฯ อาจสูญเสียความเหนือกว่าทางด้านการทหาร
ให้กบั จีนภายในทศวรรษหน้า

- การใช้
เทคโนโลยี
ในการ
ตัดสินใจ
ด้านการ
ทหาร
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การนำ�
เทคโนโลยี
มากำ�หนด
นโยบาย
ด้านการ
ทหาร

Events

มิติการเมือง (Politic)

- รัฐบาลใหม่ไนจีเรียกลับมาให้ความสำ�คัญกับ

ความมัน่ คงทางทะเลและการมีสว่ นร่วมใน
ปฏิบตั กิ ารทางทะเลร่วมกับเพือ่ นบ้านอีกครัง้
- สัญญาการปล่อยภารกิจอวกาศรักษา
ความมัน่ คง
แห่งชาติจะรองรับการปล่อยลิฟต์ส�ำ หรับ
กองทัพอวกาศและสำ�นักงานลาดตระเวนแห่งชาติ
มากกว่า 30 ลำ�ในระยะเวลา 5 ปี
- ในทศวรรษหน้าสหราชอาณาจักรจะใช้จา่ ยเพิม่
เติมในการสร้างกองบัญชาการอวกาศขึน้ มาใหม่

Pattern

- ความมั่นคงทาง
ทะเล
- ความขัดแย้งจาก
เส้นเขตแดนทางบก/
ทะเลกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

- ความไม่สงบใน
- เหตุการณ์รัฐประหารของประเทศเมียนมา
ประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยการเข้ามายึดอำ�นาจของพลเอกอาวุโส
- ความมัง่ คง
มินอ่อง ลาย
ปลอดภัยทาง
- เหตุการณ์มีผู้พยายามเจาะเข้าระบบเว็บไซต์
ไซเบอร์
กระทรวงดิจิทัลฯ (www.mdes.go.th)
- ภัยคุกคามความ
โดยเบื้องต้นพบว่าเป็นระบบที่เข้ามาทำ�ให้
มัน่ คงทีม่ ี เชือ่ มโยง
การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์มีปัญหา ทำ�ให้
กันในทุกมิติ
การระมวลผลล่าช้า ทั้งนี้ ไทยเซิร์ต ใช้เวลา
1 ชั่วโมงในการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้
เว็บไซต์เกิดความเสียหาย
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ความ
ขัดแย้ง
จากเส้น
เขตแดน
ทางบก/
ทะเล กับ
ประเทศ
เพื่อนบ้าน

ภัยคุกคาม
ความมัน่ คง
ทีม่ คี วาม
เชือ่ มโยงกัน
ในมุกมิติ
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Events

มิติการเมือง (Politic)

- พบกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามสร้างสถานการณ์
สับขาหลอกเปิดช่อง วางคาร์บอมบ์ในย่าน
เศรษฐกิจพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ โดยมีเป้าหมายร้านสะดวกซื้อและ
ตู้ ATM
- คนร้ายลอบวางระเบิดทหารในพื้นที่ อ.จะนะ
จ.สงขลา

Pattern

Trends

ความ
ไม่สงบ
ในพื้นที่
ชายแดน
ภาคใต้

ตารางที่ 11 แสดงแนวโน้มสถานการณ์ (Trends) มิติการทหาร

3.6.3 ตารางแรงผลัก (Driving Forces) ความมัน่ คง/การทหาร
Trends

มิติการทหาร (Military)

Driving Forces

การแข่งขันของชาติ
มหาอำ�นาจ
มีความซับซ้อนมากขึ้น

-

การเปลี่ยนแปลงดุลอำ�นาจโลก
การแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร
บทบาทของชาติมหาอำ�นาจ
ความถดถอยของอธิปไตยแห่งรัฐ
(Erosion of State Sovereignty)

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการ
ทหารและการสะสมอาวุธที่มี
อานุภาพทำ�ลายล้างสูง

-

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
การรักษาผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศ
การเพิ่มขีดความสามารถทางการทหาร
ความต้องการและการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากร
ที่เพิ่มสูงขึ้น

การส่งเสริมบทบาทสตรี
ในกองทัพ

- ภารกิจทางการทหารที่มากขึ้น MOOTW
- การเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศ
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Trends

มิติการทหาร (Military)

Driving Forces

การนำ�เทคโนโลยีมากำ�หนด
นโยบายด้านการทหาร

- ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- การปกป้องทรัพยากร
- การเพิ่มขีดความสามารถทางการทหาร

ความขัดแย้งจากเส้นเขตแดน
ทางบก/ทะเล กับประเทศ
เพือ่ นบ้าน
การแสวงหาประโยชน์และ
การแข่งขันทางอวกาศ

-

การรับรู้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเรื่องเขตแดน
การแย่งชิงผลประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ
การใช้แผนที่คนละฉบับ
ความต้องการทรัพยากรที่หายากในโลก
สร้างอำ�นาจการต่อรองทางการเมือง
ความต้องการครอบครองความเป็นมหาอำ�นาจ
ทางอวกาศ

ภัยคุกคามความมั่นคงที่มี
ความเชื่อมโยงกันในทุุกมิติ

-

Cyber Crime
ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน
ยาเสพติด
อาชญากรรมและเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
ความขัดแย้งในทุกมิติมีลักษณะแบบผสมผสาน

ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต้

- ความต้องการแบ่งแยกดินแดน
- การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน
- ความแตกต่างระหว่างประเพณี ศาสนาและ
ภาษา
- ความเชื่อ - ความศรัทธาในคำ�สอนที่บิดเบือน

ตารางที่ 12 แสดงแรงผลัก (Driving Forces) มิติการทหาร

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

75

สรุปท้ายเล่ม

จากการรวบรวมเหตุการณ์ (Events) และการวิเคราะห์หา Trends
และ Driving Forces โดยแบ่งออกเป็น 6 มิติ ตาม STEEP-M จะพบว่า มี Trends
และ Driving Forces บางตัวปรากฏอยู่ในหลายมิติ ซึ่งก็เป็นเพราะในการวิเคราะห์
คณะทำ�งาน SSC Future Team ดำ�เนินการภายใต้แนวคิด “ความมัน่ คงแบบองค์รวม”
(Comprehensive Security) Driving Forces ที่เป็นแรงผลักให้เกิด Trends
ในมิติหนึ่ง จึงอาจส่งผลให้เกิด Trends นั้นในมิติอื่นได้เช่นกัน เพียงแต่ให้ผลลัพธ์
ที่เป็นภาพอนาคตต่างกัน เช่น จากวิกฤติ COVID-19 ที่ทำ�ให้ พฤติกรรมมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไปกระทั่งเป็น Driving Forces ที่ทำ�ให้เกิด Trends รักษ์สุขภาพ
ซึ่งเป็น New Normal หนึ่งในมิติสังคม และขณะเดียวกันก็ทำ�ให้เกิด Trends ธุรกิจ
ด้านอาหารที่ผลิตจากพืชแต่ให้คุณค่าที่ทดแทนเนื้อสัตว์ได้ ในมิติเศรษฐกิจและ
มิติเทคโนโลยีได้ด้วยเช่นกัน
“Thailand Security Trends and Driving Forces 2021” ฉบับนี้
ใช้ระยะเวลา 7 เดือนในการรวบรวมเหตุการณ์จากข้อมูล ข่าวสาร และงานวิจยั ต่าง ๆ
เพื่อนำ�มาทำ�การวิเคราะห์ให้ได้ Trends และ Driving Forces ตามลำ�ดับ ซึ่งใน
ระยะเวลาข้างหน้า หากมีปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ในมิติใดเกิดขึ้นอย่างมี
นัยสำ�คัญ คณะทำ�งาน SSC Future Team ก็จะนำ�มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าจะ
สามารถเป็น Trends และ Driving เพิม่ เติมได้หรือไม่ ด้วยเหตุผลว่า โลกเรามีสภาวะ
เป็น VUCA World จึงทำ�ให้เกิดเหตุการณ์ที่นำ�มาซึ่ง Trends และ Driving Forces
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ฉะนั้น ในการศึกษาอนาคต สิ่งสำ�คัญ คือ การติดตามสถานการณ์
รอบตัว เพื่อให้ได้ Trends และ Driving Forces ที่ดีเป็นวัตถุดิบสำ�หรับการจะจัด
ทำ�ภาพอนาคตต่อไป
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